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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

  Mehmet Âkif ERSOY
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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!

ANDIMIZ
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(1881-1938)
Mustafa Kemal ATATÜRK
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•	Canım	Annem	(Şiir)
•	Vızvız	ile	Gülnaz	(Öyküleyici)
•		Teşekkür	Etme,	Özür	Dileme
	 (Bilgilendirici)
•	Aile	Fotoğrafları	(Öyküleyici)
•	Yavrum	(Şiir)

1.TEMA

BİZ VE DEGERLERİMİZ

1. TEMA

BİZ VE DEĞERLERİMİZ
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Canım	annem,
Güzel	annem
Mutlu	günler
Kutlu	günler
Senin	olsun,
Senin	olsun.

Benim	annem,
Canım	annem
Şu	gökyüzü
Şu	çiçekler
Senin	olsun,
Senin	olsun.

Melek	annem,
Cici	annem
Yoğum	varım
Dualarım
Senin	olsun,
Senin	olsun.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

CANIM ANNEM
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Bir	bahar	günüydü.	Vızvız	kırlarda	dolaşırken,	yeni	çiçek	
açmış	Gülnaz’ı	gördü.	Hemen	yanına	uçtu.	Tanışıp	arkadaş	
oldular.	

Gülnaz:
-	Ben	çok	yalnızım.	Sık	sık	gelip	benimle	oynar	mısın?	

dedi.
Vızvız	çok	mutlu	olacağını	söyledi.
Gülnaz,	her	sabah	Vızvız’ı	sabırsızlıkla	bekliyordu.	Birlik-

te	konuşuyorlar,	şarkılar	söylüyorlardı.	
Gülnaz,	arkadaşı	Vızvız’ın	her	gelişinde,	ona,	bal	yap-

ması	için	çiçek	tozu	veriyor;
-	Kış	hiç	gelmese,	arkadaşlığımız	hiç	bitmese,	diyordu.
Vızvız	da:
-	Senin	gibi	bir	arkadaşım	olduğu	için	ben	çok	mutluyum,	

diyerek	karşılık	veriyordu.		
Günler	böyle	geçerken	hava	yavaş	yavaş	ısındı.	Yağ-

mur	da	yağmaz	oldu.	Çevredeki	ağaçların	ve	çiçeklerin	
renkleri	soldu.	

VIZVIZ İLE GÜLNAZ
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Bu	sıcak	ve	kurak	günlerin	birinde	Vızvız,	Gülnaz’ın	ya-
nına	gitti.	Bir	de	ne	görsün;	arkadaşı	sararıp	solmuş.	

Vızvız:
-	Gülnaz,	sana	ne	oldu	böyle!	Yoksa	hasta	mısın?	dedi.
Gülnaz	titrek	bir	sesle:
-	 Ben	 kışın	 gelmesinden	 korkarken,	 şimdi	 de	 yağmur	

yağmayınca	susuz	kaldım.	
Bunun	üzerine	Vızvız:
-	Üzülme	Gülnaz,	şimdi	gelirim,	diyerek	ondan	ayrıldı.	
Hızlıca	 uçarak	 kovanına	 geldi.	Gülnaz’ı	 arkadaşlarına	

anlattı.	 Çok	 güzel	 bir	 çiçek	 olduğunu,	 ama	 susuzluktan	
öleceğini	söyledi.	

Arkadaşlarından	birisi:	
-	Yakındaki	dereden	ona	su	götürelim,	dedi.	
Bu	 düşünce	 hepsinin	 çok	 hoşuna	 gitti.	 Birlikte	 dereye	

uçtular.	Birer	yudum	su	alarak	Gülnaz’ın	yanına	gittiler.	
Gülnaz	onları	görünce	çok	şaşırdı.
Vızvız:
-	Sevgili	Gülnaz,	seni	kurtarmaya	geldik,	dedi.
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Hepsi	ağızlarındaki	birer	yudum	suyu	Gülnaz’ın	toprağı-
na	döktüler.	Sevgiyle	çevresinde	uçuştular.

Gülnaz	ümitsizdi,	yine	de	onlara	teşekkür	etti.	
O	gece	olağanüstü	birşey	gerçekleşti.	Gülnaz	canlanıp	

iyileşmişti.	Ertesi	gün,	arkadaşı	Vızvız	onu	görmeye	geldi-
ğinde	gözlerine	 inanamadı.	Sevinçle	birbirlerine	sarıldılar.	
İkisi	 de	 çok	 mutluydu.	 Akşam	 Güneş	 dağın	 arkasından	
inerken	gülümsedi.

-	Çocuklar	ben	gidiyorum.	Biraz	daha	oynarsanız	hava	
kararacak.	Vızvız	artık	kovanına	dönsün,	dedi.	

İki	arkadaş,	ertesi	gün	tekrar	görüşmek	üzere	ayrıldılar.	
-	Hoşça	kal	Gülnaz.
-	Güle	güle	Vızvız.	
Vızvız	neşeyle	kovanına	döndü.	
Arkadaşlarına:	
-	Teşekkür	ederim.	Gülnaz’ı	kurtardınız,	dedi.
Gülnaz’ın	iyileşmesine	hepsi	çok	sevindiler.	

Fatma TATCI
Sevim EKİNCİ
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TEŞEKKÜR ETME, ÖZÜR DİLEME

Bir	arkadaşımız,	akrabamız	hatta	tanımadığımız	biri,	bir	
yardımda	bulunmuşsa	teşekkür etmemiz gerekir. “Teşek-
kür ederim.”, “Sağ olun.”	gibi	memnuniyetimizi	belirten	söz-
ler	söylemeliyiz.

Bazen	 yapmamız	 gereken	 bir	 işi	 yapmadığımız	 veya	
yanlış	yaptığımız	olur.	Farkına	varmadan	başka	birini	kıra-
biliriz.	Çeşitli	engeller	yüzünden	veya	kişisel	kusurumuzdan	
ötürü	üstlendiğimiz	görevi	yerine	getiremezsek	ilgili	kişiler-
den	özür dilemeliyiz.

Özür dilerken inandırıcı olmalıyız.	Özür,	doğru	ve	içten	
olursa	kabul	edilir,	yoksa	bağışlatıcı	olmaz.	Özür	dileme	
kısa	olmalıdır.	Tekrar	tekrar	özür	dilemek	iyi	etki	yapmaz.	

“Çok üzüldüm, lütfen bağışlayınız...”	gibi	sözler,	kendi-
mizi	bağışlatmada	yardımcı	olur.

Emine ŞENTÜRK - Nazmi ŞENTÜRK
(Kısaltılmıştır.)

Teşekkür	ederim.
Rica	ederim
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AİLE FOTOĞRAFLARI

Şu	Ezgi,	akıllı	bir	kız	doğrusu!	Öğretmeninin	dediklerini	
hiç	 unutmamış.	Öğretmeni	 ne	mi	demiş?	 “Herkes	ailesini	
tanıtacak.”	demiş.

Ezgi	ne	yapmış	peki?
Ne	yapacak?	Fotoğraf	albümlerinden	fotoğraflar	seç-

miş.	Okula	götürmüş.
Öğretmen	ona	“Aferin!”	demiş.	Demekle	de	kalmamış.	

“Fotoğrafları	 göstererek	 aileni	 bize	 tanıtır	 mısın?”	 diye	
sormuş.
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İlk	fotoğraf,	evlerinin	dışarıdan	görünümüymüş.
Ezgi:
“Bu,	 bizim	 evimiz!”	 diye	 söze	 başlamış.	 “Bahçe	 içinde,	

küçük	bir	evdir.	Biz;	annem,	babam	ve	ben,	işte	burada	
yaşarız.

İkinci	 fotoğrafı	 gösterince	 arkadaşları	 çok	 şaşırmışlar.	
Bazıları	da	gülmüşler.	“O	da	mı	aileden	biri?”	diye	sor-
muşlar.

Ezgi:
“Evet,	biz	onu	çok	severiz.	Ama	o	bir	köpek.	Bahçede	

evi	 var.	Orada	yaşıyor.”	diye	karşılık	 vermiş.	Sonra	da	
eklemiş:	“Adını	söylemeyi	unuttum.	Adı	Kahve.”
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Üçüncü	fotoğraf	gerçekten	çok	güzelmiş.	Onu	annesi,	
Ezgi	uyurken	çekmiş.

Ezgi,	gereken	açıklamayı	hemen	yapıvermiş:	“Burası	be-
nim	odam.	Ben	hep	ayıcığımla	uyurum.”	

Başka	bir	fotoğrafa	bakmışlar.	Bu	fotoğrafta	Ezgi’yle	
annesi,	mutfakta	yemek	yapıyorlarmış.

Çocuklardan	biri:
“Sen	yemek	yapmayı	biliyor	musun?”	diye	sormuş.
Ezgi:
“Anneme	yardım	ediyorum.	Yardım	ederken	de	öğreni-

yorum.	Mutfakta	o	kadar	eşya,	yiyecek	var	ki	bazen	an-
nem	bile	şaşırıyor.”	diye	yanıt	vermiş.	Vermiş	ya,	annesinin	
adını	söylemeyi	unutmuş.
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“Bakın!”	demiş	Ezgi,	“Bu	fotoğrafı	ben	çektim.”
Annesiyle	babası	bir	koltuğa	oturmuşlar,	öyle	poz	ver-

mişler.
“Elinde	 gazete	 olan,	 babam.	 Adı	 İlhami’dir.	 Annemin	

adıysa	Aysel’dir.”	demiş.
Öğretmeni:
“Aferin!	Çok	güzel	 anlatıyorsun,”	 demiş.	Ona	 cesaret	

vermiş.
Ezgi	durur	mu?	Durmaz...
Başka	bir	fotoğrafı	göstermiş.	“Bu	benim	büyükbabam.	

Yani	babamın	babası...	Adı	İsmail.	O,	benim	en	iyi	arkada-
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şımdır.	Beni	gezdirir.	Birlikte	birçok	oyun	oynarız.	Daha	bit-
medi...	Bu	da	babaannem.	Onun	adı	Ayşe’dir.	Ayşe	ninem,	
çok	güzel	reçel	yapar.	Bir	gün	bize	gelirseniz	gözlerinizle	
görürsünüz.	Hem	reçel	de	yersiniz.”

Sıradaki	fotoğrafta	yaşlı	bir	kadınla	bir	adam	varmış.
Ezgi,	onları	da	tanıtmış:
“Gördüğünüz	kişiler,	annemin	babasıyla	annesidir.	Ben	on-

ları	da	çok	sever,	sayarım.	Onlar	da	beni	severler.	Dede-
min	adını	sorarsanız,	adı	Süleyman.	Nineminkiyse	Sevgi’dir.”

Ezgi	fotoğrafları	göstermeye,	bir	yandan	da	anlatma-
ya	devam	etmiş:	“Bu	da	benim	amcamdır.	Doğan	amcam...	
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O,	babamın	kardeşidir.	Fotoğraftan	da	anlayacağınız	gibi	
kendisi	doktordur.”

“Bu	güzel	bayansa	teyzem	olur,	Nilgün	teyzem.	O,	an-
nemin	kardeşidir.	Anneme	ne	kadar	da	çok	benziyor,	değil	
mi?	Unutmadan	söyleyeyim,	benim	teyzem	tiyatro	oyuncu-
sudur.”

Ezgi’nin	 elinde	 tek	bir	 fotoğraf	 kalmış.	Arkadaşlarına	
onu	da	göstermiş.	Ama	nedense	herkes	gülmeye	başlamış.

Çünkü	bu	fotoğraf,	Ezgi’nin	bebeklik	fotoğrafıymış.
Ezgi,	fotoğrafa	bakmış.	“Aaa!	Bu	fotoğraf	buraya	nasıl	

geldi?”	diye	bağırmış.
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Onun	bu	sözü	arkadaşlarını,	öğretmenini	daha	çok	gül-
dürmüş.	Dayanamamış,	Ezgi	bile	gülmeye	başlamış.

Tabii	ki	Ezgi,	güzel	bir	alkışı	hak	etmiş.
Aferin	Ezgi!

Aziz SİVASLIOĞLU
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YAVRUM

Ey	ömrümün	güneşi,
Uyu	da,	büyü	yavrum.
Sensin	gönlümün	eşi,
Uyu	da,	büyü	yavrum,

Ne	tatlıymış	bu	hayat,
Her	şeye	değer	kat	kat,
Gel	de	kucağıma	yat,
Uyu	da,	büyü	yavrum.

Annen,	baban,	milletin,
Vatanın,	memleketin,
Bekler	cumhuriyetin,
Uyu	da,	büyü	yavrum.

Ali Osman ATAK
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•	 Kargalar	(Bilgilendirici)
•	 Anne	Kedi	ve	Yavruları	(Öyküleyici)
•	 Planlı	Yaşam	(Bilgilendirici)
•	Ormanın	Renkleri	Kimde?	(Öyküleyici)
•	 Dünya’nın	Hareketleri	(Bilgilendirici)
•	Güzel	Kuzum	(Şiir)

1.TEMA

BİZ VE DEGERLERİMİZ

2. TEMA

DÜNYA VE ÇEVRE
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KARGALAR

Dünyanın	hemen	her	yerinde	bulunan	kargalar,	en	zeki	
kuş	ailesinden.	Kargagiller	adı	verilen	bu	ailede	120’den	
fazla	tür	var.	Kargalar	ilginç	davranışlarıyla	tanınır.	Çev-
relerinde	buldukları	birçok	nesneyi,	özellikle	parlak	olanları	
alıp	yuvalarına	götürür.	Karda	kayarak	ve	yuvarlanarak	
oyun	oynar.	Bazen	kendilerinden	büyük	hayvanların	kuy-
ruklarını	çekerek	onları	kaçırır	ve	yiyeceklerini	alır.	Birçoğu	
yiyeceklere	ulaşmak	 için	alet	kullanır.	Bazı	karga	türleri	
insan	ve	hayvan	seslerini	çok	güzel	taklit	edebilir.

Bazı	kargalar	ceviz,	midye	gibi	yiyeceklerin	kabuklarını	
kırmak	 için	 onları	 yüksekten	 yere	 bırakır.	 Hatta	 Japon-
ya’daki	 bazı	 kargaların	 cevizleri,	 otomobillerin	 üzerinden	
geçip	kırabileceği	yerlere	bıraktığı,	sonra	da	kırılan	cevizleri	
yedikleri	gözlemlenmiş.	Alakarga	gibi	bazı	karga	türleri,	
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sonbaharda	 meşe	 palamudu	 toplar	 ve	 bunları	 toprağa	
gömer.	Kışın	farklı	yerlere	gömdükleri	bu	palamutları	tek	
tek	toprağın	altından	çıkarır	ve	yer.	Gömdükleri	palamut-
ların	tamamına	yakınını	bulur.

Pek	çok	bilim	insanı,	kargaların	davranışlarıyla	ilgili	araş-
tırmalar	yapıyor.	Bu	araştırmalarda	kargaların	gagalarıy-
la	doğrudan	ulaşamadıkları	yiyecekler	için	dal	parçası	ya	
da	tel	benzeri	araçlar	kullandıkları	ve	bu	sayede	yiyeceğe	
ulaştıkları	 gözlemlenmiş.	 Hatta	 kargalar,	 yiyeceğe	 daha	
kolay	ulaşabilmek	için	gagalarıyla	tellerin	ucunu	kıvırarak	
şekillendirmiş.	Kargalarla	ilgili	çalışmaların	sonuçları	onların	
sorunlar	 karşısında	 çözüm	 üretebildiklerini	 gösteriyor.	 Bu	
nedenle	bu	kuşların	“zeki”	oldukları	düşünülüyor.

Suzan Lema GENÇER
(Kısaltılmıştır.)



26

ANNE KEDİ VE YAVRULARI

Ayşe,	annesiyle	birlikte	anneannesini	görmeye	gitti.	An-
neanne,	hâlâ	kentin	dışındaki	yazlığında	oturuyordu.	

-	Haftaya	kente	taşınmak	istiyorum,	ama	şu	kedicikleri	
ne	yapacağımı	bilmiyorum,	dedi	annneanne.	

-	Kedi	mi?	Nerde,	diye	heyecanlandı	Ayşe.
Anneannesi	Ayşe’ye	gülümsedi.
-	Arka	bahçede,	gel	gidip	bakalım.	
Anneanne,	Ayşe	ve	annesi	arka	bahçeye	çıktılar.
-	İşte,	diye	gösterdi	parmağıyla	anneanne.
-	Duvarın	dibindeki	kedileri	görünce	Ayşe	bir	çığlık	attı:
-	Ay	ne	kadar	da	güzel!
Duvarın	dibinde,	sarı	ve	beyaz	tüylü	bir	sarman	kedi	

yere	uzanmış	yatıyordu.	Ayşe,	annesine	sokulmuş	süt	emen	
yavruları	saydı:

-	Bir,	iki,	üç,	dört.	Anne,	dört	tane	yavru	kedi	var!
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İkisi	tıpatıp	anneye	benzeyen,	ikisi	de	sarı	tüylerinin	üze-
rinde	siyah	yuvarlak	benekler	taşıyan	dört	yavru	kedicik...

-	Anne	şuna	bak!	Ne	kadar	tatlı!	
Siyah	 benekli	 yavrulardan	 biri,	 çok	 hareketliydi.	 Kıpır	

kıpır	ediyor,	öteki	yavruları	itip	annesine	sokularak,	yalnız	
kendisi	emmek	istiyordu.	

-	Anne	kediye	yiyecek	vermeliyiz.	Yavrularını	emziriyor.
-	Ben	ara	sıra	bir	şeyler	veriyorum,	dedi	anneanne.
-	Yavrulara	yatacak	bir	yer	yapalım,	diye	önerdi	Ayşe.
Anneanne	içeri	girdi.	Birkaç	dakika	sonra;	elinde	büyük	

karton	bir	kutuyla	geri	döndü.
-	Bu	kutuyu	balkonun	altına	yerleştirelim	de,	yağmurda	

ıslanmasınlar.
Ayşe	ve	anneanne,	balkonun	altındaki	kuytu	bir	köşeye	

karton	kutuyu	yerleştirdiler.	
Ayşe’nin	annesi	de,	iki	küçük	kâseye	koyduğu	sütü	getir-

di.	Kâsenin	birini,	anne	kedinin	yakınına,	ötekini	de	karton	
kutunun	içine	koydu.	
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Ayşe,	 içeri	girip	kedileri	pencereden	izlemeye	başladı.	
Anne	 kedi,	 önce	 kuşkuyla	 çevresine	 bakındı,	 sonra	 yak-
laşıp	sütü	içmeye	başladı.	Biraz	içtikten	sonra,	miyavlayıp	
yavrularını	yanına	çağırdı.	Minik	yavrular,	incecik	sesleriyle	
miyavlayarak	koştular	annelerine.	

Ayşe	heyecanla	bağırdı:
-	Anne	bak!	Sütü	içiyorlar!	
Anne	kedi,	yavruları	gelince,	kenara	çekilip	sütü	onlara	

bıraktı.	Onların	süt	içişini	izledi.	Sonra	birden,	karton	kutu-
yu	ve	oradaki	sütü	gördü.	

Yanına	gidip	çevreyi	kokladı,	sütün	tadına	baktı.	O	sı-
rada,	yavru	kediler	sütü	bitirmişler,	minik	pembe	dillerini	
çıkararak	yalanıyorlardı.	

Ayşe	 yavruları	 izlerken,	 birden	 heyecanla	 bağırmaya	
başladı:	
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Gülsüm CENGİZ

-	Anne,	kedi	yavrusunu	ısırıyor!
Anne	kedi,	kocaman	ağzını	açmış,	sarı	tüylü	yavrulardan	

birini	ensesinden	yakalamıştı.	Minik	kedi	ise	uysalca	duru-
yordu.	Miyavlamıyordu	bile.

-	Korkma	canım.	Annesi	onu	taşımak	istiyor.	
Anne	kedi,	yavruyu	götürüp	kutunun	içine	bıraktı.	Sonra	

gidip	sırayla	öteki	yavrularını	da	kutuya	taşıdı.	Ayşe,	onun	
yavruları	taşımasını	dikkatle	izlerken	saymayı	da	unutmadı:

	 -	Bir,	 iki,	 üç,	dört.	Tamam	dört	yavruyu	da	getirdi	
kutuya.	

Kutuya	bırakılan	yavrular,	hemen	oradaki	sütü	de	içti-
ler.	Minik	ağızlarını	açıp	pembe	dillerini	çıkardılar	ve	uzun	
uzun	 yalandılar.	 Sonra	 da	 birbirleriyle	 oyun	 oynamaya	
başladılar.	
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PLANLI YAŞAM

Zamanımız	çok	değerli	ve	aynı	zamanda	sınırlıdır.	Ba-
şarılı	olmak	için	işlerimizi	sıraya	koymalıyız.	Böyle	yaptığı-
mızda	çalışmaya	ve	dinlenmeye	daha	çok	zaman	buluruz.	

Başarılı	olmak	için
4 derslerde,
4 oyunlarda,
4 uykuda,
4 eğlencede,

kısaca	hayatın	her	alanında	planlı	yaşamalıyız.	Bu	planla-
ma,	günlük	olabileceği	gibi	haftalık	da	olabilir.

☞ Herkes,	zamanını	kendi	planlamalıdır.
☞ Planlı	yaşayan	kişi,	zamanı	daha	verimli	kullanır.
☞ Planlar	kısa	ve	öz	olmalıdır.

Mansur EVRENSEL
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ORMANIN RENKLERİ KİMDE?

Bir	varmış	bir	yokmuş.	Tüm	hayvanların	dostluk	ve	mut-
luluk	içinde	yaşadığı	bir	orman	varmış.

Bu	ormanda	yaşayan	hayvanlar,	aynı	yağmurlarla	ısla-
nır,	aynı	güneşin	ışığında	oyunlar	oynar,	aynı	ayın	gölge-
sinde	uykuya	yatarlarmış.	Bu	ormanda	her	ağaç	meyve	
verir,	her	tohum	çiçek	açarmış.		

Ormandaki	 yaşamdan	 yalnızca	 ayı	 memnun	 değilmiş.	
Her	biri	ayrı	bir	işle	uğraşan	hayvanlara	kızıp	dururmuş.	
Zararlı	tırtılları	yiyen	kuşlara,	toprağı	kazıp	havalandıran	
solucanlara,	bütün	gün	bal	yapan	arılara,	“Hıh,	bu	yaptığı-
nız	da	iş	mi?	Para	kazandıracak	bir	iş	yapsanız	ya!”	diye	
söylenirmiş.	
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Bir	sabah	hayvanlar	uyandıklarında,	bir	de	bakmışlar	ki	
ormandaki	kırmızı	çiçekler	yok	olmuş...	Kırmızı	laleler,	ge-
lincikler,	ateş	çiçekleri	kalmamış.	

Sağa	bakmışlar,	sola	bakmışlar,	ama	bir	tek	kırmızı	çi-
çek	görememişler.	Hepsi	bir	gecede	ortadan	kaybolmuş!	
Nereye	gitmiş	olabilirlermiş	ki?

Bir	sonraki	sabah	uyandıklarında,	bu	kez	sarı	çiçekleri	
görememişler...	Hepsi	ortadan	kaybolmuş!	Tek	bir	sarı	çiğ-
dem	ya	da	sarı	lale,	tek	bir	sarı	papatya	bile	kalmamış!	

Sonraki	sabah,	mor	laleler,	mor	menekşeler,	mor	zam-
baklar	yok	olmuş.	
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Daha	sonraki	sabah	ise,	beyaz	papatyalar,	beyaz	mü-
geler...

Ormandaki	renkler	birer	birer	ortadan	kayboluyor,	hay-
vanlar	ne	yapacaklarını	şaşırıyorlarmış.	

Tam	o	sırada	tavşan,	nefes	nefese	gelip,	“Koşun,	ko-
şun!”	diye	seslenmiş	hayvanlara.	“Çiçekleri	buldum!”

Hepsi	tavşanın	söylediği	yöne	koşmuş.	Bir	de	bakmışlar	
ki,	ne	görsünler?	

İşte,	ormanın	bütün	çiçekleri	oradaymış.	Kırmızı	laleler,	
gelincikler,	sarı	papatyalar,	mor	menekşeler,	beyaz	müge-
ler...
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Herkes	 uyurken,	 ormandaki	ayı	 tüm	çiçekleri	 toplayıp	
bir	çiçekçi	dükkanı	açmamış	mı?	

“Ama	bu	 haksızlık!”	 diye	 bağırmış	 hayvanlar.	 “Çiçeksiz	
orman	olur	mu?	Çiçeklerimizi	geri	ver!”

Ayı	karşı	çıkmış:	“Siz	mışıl	mışıl	uyurken	ben	çalıştım,	çiçek	
topladım.	Tembellik	etmek	yerine	siz	de	çalışın,	kendinize	
bir	iş	bulun.”	

Tüm	hayvanlar,	şaşkın,	öylece	kalakalmışlar.	Ne	yapa-
caklarmış	şimdi?	Çiçeksiz	bir	ormanda	nasıl	yaşanırmış	ki?

Çiçekler	olmayınca,	orman	tüm	renklerini	yitirmiş.	Kala	
kala	bir	yeşil,	bir	de	kahverengi	kalmış	ormanda.	
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Böcekler,	çiçek	tozlarını	oradan	oraya	taşıyamamış,	çi-
çekleri	dölleyememişler.	Bu	yüzden	yeni	çiçekler	de	açmı-
yormuş	artık.	

Arılar	bal	yapamamış;	meyveler	büyüyememiş;	 tırtıllar,	
kurtlar	kendilerine	yuva	bulamamışlar.

Meyve	ile	beslenen	hayvanlar,	artık	ormanda	kendile-
rine	yiyecek	bulamaz	olmuşlar.	

Şu	işe	bakın	ki,	aç	kalan	yalnızca	ormandaki	hayvanlar	
değilmiş.	

Ayı	da,	“Ben	bal	istiyorum!”	diye	homurdanmaya	başla-
masın	mı!
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Gerçekten	de	ayılar	en	çok	balı	severmiş.	Ama	çiçekler	
olmadığı	için	arılar	artık	bal	yapamıyormuş.

Ayı,	karnını	doyurmak	için,	ormanın	kıyısındaki	markete	
gitmiş.	Bir	kavanoz	bal	satın	almış.

Market	sahibi	merakla	sormuş.	“Sizin	ormanın	her	kö-
şesi	çiçeklerle,	meyvelerle,	bal	petekleriyle	doluydu.	Bütün	
hayvanlar	istediğiniz	kadar	yer	içerdiniz.	Şimdi	ne	oldu	da,	
bizim	marketten	alışverişe	başladınız?”

Ayı	 şöyle	bir	düşünmüş.	Ne	olmuştu	da?	Ne	olmuştu	
da...	Ne	olmuştu...
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Ne	mi	olmuştu?	
Ne	mi	olmuştu?	Ayı,	ormanın	renklerini	toplamıştı.	Oysa	

çiçekler,	ormanda	yaşayan	herkesin	değil	miydi?	
Ayı	hemen	çiçek	pazarına	gitmiş,	kazandığı	tüm	paray-

la	lale	soğanları,	çiçek	tohumları,	fideler	almış.	Ormana	
döndüğünde,	 diğer	 hayvanların	 da	 yardımıyla	 tohumları,	
fideleri	ekmişler.	

Orman	 yeniden	 renklerine	 kavuşmuş.	 Çiçekler	 açmış.	
Ağaçlar	meyve	 vermiş.	Arılar	 bal	 yapmış.	O	güzel	 ve	
renkli	ormanda,	tüm	hayvanlar,	dostluk	ve	beraberlik	için-
de	mutlu	mutlu	yaşamışlar.	

Aytül AKAL
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Kenan KALAYCI
Alev MÜFTÜOĞLU

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

Dünya’mızın	iki	türlü	hareketi	vardır.	Birincisi	kendi	etra-
fında	dönmesidir.	Dünya	bu	hareketini	24	saatte	tamam-
lar	ve	bu	hareketi	sonucunda	gece	gündüz	oluşur.

Dünya’nın	ikinci	hareketi	Güneş’in	etrafında	dönme	ha-
reketidir.	Dünya	bu	hareketini	üç	yüz	atmış	beş	gün	altı	
saat	yani	bir	yılda	(12	ayda)	tamamlar.	Dünya’nın	bu	ha-
reketi	sonucunda	mevsimler	oluşur.
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Gel	kuzum,
Güzel	kuzum,
Oynayalım	seninle	
Bir	pamukça	el	kuzum.

Ooo...
Bir,	iki,	üç,
Ebelik	güç.
Yanda	yönde,
Elim	sende.
Başlıyor	kovalamaç,
Güzel	kuzum	haydi	kaç!

GÜZEL KUZUM
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Bestami YAZGAN

Küçük	kuzum,
Pamuk	kuzum!
Sen	benimle	oynayınca,
Biraz	canın	yanınca,
“Anne”	diye	meliyorsun.
Anladım	sen	de	anneni,
Benim	kadar	seviyorsun.

Haydi	kuzum,
İkimiz	de	annemize	gidelim,
Bu	oyuna
Yarın	devam	edelim.
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MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ

3. TEMA

•	Düğün	Yemeği	(Öyküleyici)
•	Bayram	Armağanı	(Öyküleyici)
•	Bizim	Nasrettin	Hoca	(Bilgilendirici)
•	Türkiye’m	Benim	Cennetim	
	 (Bilgilendirici)
•	29	Ekim	(Şiir)
•	Millî	Kültür	(Bilgilendirici)
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DÜĞÜN YEMEĞİ

Karagöz’le	Hacivat,	sokakta	karşılaşırlar.	Karagöz	öne	
doğru	saygıyla	eğilerek:

—	Hayırlı	günler	Hacivat’ım.
—	Hayırlı	düğünler	Karagöz’üm.
Karagöz:
—	Hayırlı	düğünler,	hayırlı	düğünler	Hacı	Cavcav.	Oğ-

lanı	mı	evlendiriyorsun,	kızı	mı?	Sen	evlendireyim	diyorsun	
ama	çocuklar	buna	razı	mı?

Hacivat	gülmemek	için	kendini	zor	tutar:
—	Yahu	Karagöz,	düğün	bizim	değil	komşunun.	Haydi	

gidip	sevinçlerine	ortak	olalım.
Karagöz	bir	adım	geri	çekilir:
—	Olmam	Hacı	Cavcav.
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—	Niye	olmazsın	Karagöz’üm?	Düğünler	sevinç	günle-
ridir.

—	Değildir	Hacı	Cavcav.

—	Niçin	değil	Karagöz’üm?

Karagöz	heyecanla	anlatmaya	başlar:

—	Yahu	niçin	olacak,	düğünlerde	kızın	annesi	ağlar	mı?

—	Ağlar.

Karagöz:

—	Babası	karalar	bağlar	mı?

—	Bağlar.

Karagöz,	Hacivat’a	vurur:

—	Al	sana	Hacı	Cavcav,	sen	de	ağla	o	zaman.

—	Yahu	ben	niye	ağlayayım?
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Karagöz:
—	Peki	o	zaman	sen	ağlama,	gelin	olacak	kız	ağlasın.
Hacivat	ciddileşir:
—	Orada	dur	biraz	Karagöz’üm.
—	Duruyorum	ama	niçin	duracağım.
Hacivat,
—	Sen	gelin	olacak	kız	da	ağlar	dedin	ya.	Orası	biraz	

şüpheli...
Karagöz	kendinden	emin:
—	Ağlar	elbette,	ağlamaz	mı?
—	Yanlışın	yok	da	eksiğin	var	Karagöz’üm.	Gelin	olacak	

kızlar	hem	ağlar	hem	de	giderler.
Karagöz	duygulanır.	Gözlerini	ovalar.
—	Ne	oldu	Karagöz’üm?
—	Ne	olsun	Hacı	Cavcav,	benim	kızım	da	öyle	yapar	

mı?	Yani	hem	ağlayıp	hem	de	gider	mi?
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Hacivat	başını	sallar:
—	Gider	Karagöz’üm	gider!
Karagöz	ağlamaya	başlar.	Arkadaşı	onu	teselli	etmeye	

çalışır:
—	Karagöz’üm	bu	kadar	ağıt	yeter,	geç	kalırsak	lah-

macun	biter.
Karagöz	 lahmacun	 sözünü	 duyar	 duymaz	 titreyerek	

kendine	gelir:
—	Lahmacun	mu?	Ne	lahmacunu	Hacivat’ım?
Ne	lahmacunu	olacak,	senin	gibi	ağlayanları	teselli	et-

mek	için	düğün	sırasında	yemek	verirler.
Karagöz	Hacivat’a	bir	daha	vurur:
—	Bre	Köftehor!	Bunu	baştan	söylesene.	Niçin	beni	boş	

yere	ağlatıyorsun?
Hacivat’la	Karagöz,		kol	kola	girer	ve	şarkı	söyleyerek	

düğün	evine	doğru	giderler.
Bestami YAZGAN
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BAYRAM ARMAĞANI

Küçük	bir	kasabada	yaşayan	bir	adam	varmış.	Bu	ada-
mın	bir	oğlundan	başka	kimsesi	yokmuş.	Gün	gelmiş,	ada-
mın	oğlu	evlenip	büyük	şehre	taşınmış.

Adamcağızsa	iyice	yaşlanmış.	Artık	gözleri	iyi	görmüyor,	
kulakları	 iyi	 işitmiyormuş.	 Kulübesinde	 bir	 başına	 yaşayıp	
gidiyormuş.

İhtiyar	adam,	oğlunu	çok	özlüyormuş.	Bayramın	gelme-
sini	iple	çekiyormuş.	“Oğlum,	elbet	babasını	unutmaz.	Bay-
ramda	ziyaretime	gelir.”	diyormuş.

Yine	bir	bayram	sabahı	umutla	hazırlık	yapmış.	Oğlunun	
gelmesini	beklemeye	başlamış.	Çok	geçmeden	kapı	çalmış.	
İhtiyar	adam	sevinçle	yerinden	kalkıp	kapıyı	açmış.	Karşı-
sındaki	genç	adamın	boynuna	sarılmış	ve	“Oğlum,	gelece-
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ğini	biliyordum.	Beni	unutmayacağını	biliyordum.”	demiş.
Oysa	sarıldığı	adam	oğlu	değilmiş.	Genç	adam,	ihtiyar	

adamın	cüzdanını	kasabanın	marketinde	bulmuş	ve	onu	ih-
tiyara	getirmiş.	İhtiyarın	uzun	zamandır	görmediği	oğlunu	
beklediğini	anlayınca	onun	bu	mutluluğunu	bozmak	isteme-
miş.

Gözleri	iyi	görmeyen	bu	ihtiyara,	onu	çok	özleyen	bir	
evlat	gibi	davranmış.	Bütün	gün	 ihtiyarın	yanında	kalmış.	
Ona	yemek	pişirmiş,	birlikte	yemişler.	Genç	adam,	akşam	
olunca	yeniden	geleceğine	söz	vererek	ayrılmış.

İhtiyar	adam	bayramın	ilk	gününü	oğluyla	birlikte	geçir-
diği	için	çok	mutlu	olmuş.	Genç	adam	ise	bu	anıyı	yaşamı	
boyunca	unutmamış.

İnci CEREN
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BİZİM NASRETTİN HOCA

Nasrettin	Hoca	 adı	 anıldığında	 hepimizin	 yüzünde	 bir	
tebessüm	 belirir.	 Çünkü	 o,	 bizim	 Nasrettin	 Hoca’mızdır.	
Nasrettin	Hoca’yı	yediden	yetmişe	hepimiz	tanır	ve	severiz.

Nasrettin	Hoca’nın,	Akşehir’de	dünyaya	geldiği	 tahmin	
edilmektedir.	Milletimiz	 tarafından	çok	sevildiği	 için	Tür-
kiye’deki	 değişik	 bölgeler,	 Nasrettin	 Hoca’ya	 sahip	 çık-
maktadır.	Konya,	Akşehir	ve	Eskişehir,	Nasrettin	Hoca’nın	
kendi	 memleketlerinden	 olduğunu	 söylemektedirler.	 Sizce	
Nasrettin	Hoca,	Akşehirli	midir?	Yoksa	Konyalı	mıdır?	Ya	
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da	 Eskişehirli	 midir?	 Cevap	 isterseniz	 söyleyeyim:	 Bizce	
Nasrettin	Hoca	tek	kelimeyle	Türkiyelidir.

Nasrettin	Hoca’nın	hazırcevaplılığı,	hepimizin	hoşuna	gi-
der.	Onun	her	bir	olaya	ayrı	ayrı	cevapları	vardır.	Bizler	
de	günlük	hayatta	birçok	olayda	Nasrettin	Hoca’yı	hatır-
larız.	Birbirimize	onun	fıkralarını	anlatırız.

Nasrettin	 Hoca	 tüm	 dünyayı	 güldürmektedir.	 Dünya	
durdukça	da	onun	fıkraları	anlatılarak	nesilden	nesile	ak-
tarılacaktır.

Ekrem AYTAR



50

TÜRKİYE’M BENİM CENNETİM

Türkiye	cennettir.	Neden,	diye	sorarsanız	pek	çok	ne-
den	sıralayabilirim.	Topraklarında	çeşit	çeşit	meyve,	sebze	
yetişir.	Dört	mevsim	yaşanır.	Yemyeşil	ovalarla,	çağlayan	
derelerle	doludur.	Pek	çok	medeniyete	ev	sahibi	olmuştur.	
Bu	topraklarda	yaşayan	insanların	altın	gibi	kalbi	vardır.	
Dünya	üzerindeki	en	misafirperver	insanlar,	burada	yaşar.	
Düşmanına	yardım	edecek	kadar	şefkatli,	bir	parça	ekme-
ğini	paylaşacak	kadar	yardımsever	insanlar.	Doğası	güzel,	
insanı	güzel	ülkem,	cennet	değil	de	nedir?

Bahar ÇEBİ
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29 EKİM

Cumhuriyet	Bayramı,
Geldi	bize	ne	mutlu!
Bayraklarla	donattık,
Güzel	okulumuzu...

Sokaklarda	evlerde,
Al	bayrak	dalgalanır.
Onun	o	al	rengini,
Bütün	bir	dünya	tanır.

Yirmi	dokuz	ekimi,
Karşılarız	neşeyle.
Çünkü	bugünde	erdik
Büyük	Cumhuriyet’e

Yürüyün	arkadaşlar,
Hep	ileri	koşalım.
Bugün	bayramımız	var,
Gelin	bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
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MİLLÎ KÜLTÜR

Millî	 kültürümüzün	 yaygınlaştırılması	 için	 Türkçenin	 ya-
bancı	dillerin	etkisinden	kurtarılması	gerekiyordu.	Bu	amaç-
la	Atatürk,	Türk	Dil	Kurumunu	kurdurdu.	Bu	alandaki	ça-
lışmalara	bizzat	katıldı.	Millî	kültürümüzün	geliştirilmesi	ve	
yaygınlaştırılması	için	yeni	Türk	harflerini	kabul	ettiren	de	
Atatürk’tür.

Millî	kültürümüzün	yaygınlaştırılmasını	sağlamak	hepimiz	
için	 bir	 ödev	 olmalıdır.	 Dilimizi	 doğru	 konuşmak,	 doğru	
yazmak	için	özen	göstermeliyiz.	Kültürel	değerlerimizi	ko-
rumalı,	geliştirmeli	ve	tanıtmalıyız.	Bu	amaçla	yapılan	ça-
lışmalara	gönüllü	olarak	katılmalıyız.

Enver Naci GÖKŞEN



2
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TANITIM ŞEMASI

16

1. Etkinlik

“Anne” denilince aklınıza gelen kelimeleri kalplere yazınız.

2. Etkinlik

Metnin konusunu aşağıya yazınız.

CANIM ANNEM

Metin Adı

Etkinlik Numarası

Etkinlik Görseli

Etkinlik Alanı

Sayfa Numarası
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Boyama/Çizme

Sembolü

41

3. Etkinlik

4. Etkinlik

Metnin en beğendiğiniz bölümü neresidir? Neden? Yazı-
nız.

Metni zihninizde canlandırınız. Zihninizde canlandırdıkları-
nızı resimleyiniz.

Boyama/Çizme 

Alanı

Yazma

Sembolü
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Okuyacağımız Metinler
Canım Annem (Şiir)
Vızvız ile Gülnaz (Öyküleyici)
Teşekkür Etme, Özür Dileme (Bilgilendirici) 
Aile Fotoğrafları (Öyküleyici)
Yavrum (Şiir)

Dinleyeceğimiz Metinler
Eski Oyuncak Bebek (Öyküleyici)
İyiliksever Terlikçi (Öyküleyici)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ

1. TEMA
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ALBÜM

 TEMAYA HAZIRLIK

Malzemeler: Dosya kâğıdı büyüklüğünde renkli fon 
kartonları, boya kalemleri, 30 cm uzunluğunda ince kur-
dele, yapıştırıcı, delgeç, aile bireylerinizin ayrı ayrı fo-
toğrafları ve birlikte çektirdiğiniz toplu bir aile fotoğrafı

Yapılışı: Kartonları üst üste koyunuz. Uzun kenarları-
nı ortalayarak delgeçle deliniz. Kurdelenizi, kartonların 
deldiğiniz noktalarından geçirip fiyonk yapınız. En üstteki 
kartonu, albümünüzün kapak sayfası olarak belirleyiniz. 
Albümünüze bir ad veriniz. Kapak sayfasını boya kalem-
lerinizle süsleyiniz. Albümün sonraki sayfalarına sırasıyla 
aile bireylerinizin tek olduğu fotoğrafları yapıştırınız. Son 
sayfaya ise ailenizin toplu fotoğrafını yapıştırınız. Hazır-
ladığınız albümleri sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

1. Aşağıdaki “Albüm” çalışmasını yapınız.
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2. Arkadaşlık bağını kuvvetlendiren şeyler nelerdir? Ya-
zınız.

4. İyilik nedir? Yaptığınız iyiliklere birkaç örnek yazınız.

3. Zor duruma düşsek bile doğru söylememiz gerektiğini 
biliyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek veriniz.
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1. Etkinlik

“Anne” denilince aklınıza gelen kelimeleri kalplere yazınız.

2. Etkinlik

Metnin konusunu aşağıya yazınız.

CANIM ANNEM
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

5. Etkinlik

Metnin şairi kimdir? Yazınız.

Annenizden bir ninni öğreniniz. Ninninin sözlerini aşağıya 
yazınız.

Hangi kelimelerin anlamını bilmiyordunuz? Anlamını yeni 
öğrendiğiniz kelimeleri ve anlamlarını yazınız.
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6. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Çocuk, annesine nasıl sesleniyor?

• Çocuk, annesine neleri vermek istiyor?

7. Etkinlik

Metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Bu soruları cevaplan-
dırınız.

 1.  soru: 
  Cevap: 
 2.  soru: 
  Cevap: 

8. Etkinlik

Öğretmeninizin okuduğu metni yazınız.

Annemize Nasıl Davranmalıyız?
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9. Etkinlik

10. Etkinlik

Annenize nasıl davranıyorsunuz? Yazınız.

Aşağıdaki alfabe yağmurunu, ok yönlerini dikkate alarak 
tamamlayınız.

A
B

C



20

11. Etkinlik

Annemizi niçin sevmeliyiz? Bu konudaki düşüncelerinizi 
yazınız.

12. Etkinlik

Okurken nelere dikkat ettiniz? Aşağıdaki kutulara “4” 
işareti yaparak kendinizi değerlendiriniz.

Okuduğum kelimeleri doğru telaffuz ettim.

Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat 
ederek okudum.

İşitilebilir bir ses tonuyla okudum.

Metnin türünü dikkate alarak okudum.
Vurgu ve tonlamalara özen gösterdim.

Parmakla takip etmeden okudum.

Uygun hızda ve akıcı okudum.
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1. Etkinlik

Bir arkadaşta bulunması gereken özellikler nelerdir? 
Görsellerden yararlanarak söyleyiniz.

VIZVIZ İLE GÜLNAZ
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2. Etkinlik

3. Etkinlik

Vızvız’ın yerinde olsaydınız neler hissederdiniz? Nasıl 
davranırdınız? Yazınız.

“Arkadaşlık” konulu bir resim çiziniz.
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4. Etkinlik

5. Etkinlik

Okuduğunuz metni beğendiniz mi? Niçin? Yazınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Kim çok yalnızmış?

• Gülnaz niçin üzülüyormuş? 

• Vızvız arkadaşlarına ne anlatmış?

• Arılar, Gülnaz’a nasıl yardım etmişler?

• Arılar nereden su almışlar?

• Vızvız ne zaman kovanına dönmüş?

Okuduğum metni 

Çünkü 
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6. Etkinlik

Aşağıda verilen görsel, metnin hangi bölümünü anlat-
maktadır? Söyleyiniz. 

7. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerin son harfi ile başlayan kelimeler 
yazınız.

Bahar   radyo  orman  neşe  ev

Şarkı

Yağmur

Ağaç
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8. Etkinlik

9. Etkinlik

10. Etkinlik

Bir arkadaşınızı fiziksel ve kişilik özellikleriyle tanıtınız.

Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? Yazınız.

Arkadaşlarınız olmasaydı neler hissederdiniz? Yazınız.
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ESKİ OYUNCAK BEBEK

1. Etkinlik

Görseldeki kahramanı hangi özelliğiyle tanıyorsunuz? 
Yazınız. Görseli boyayınız.

Feriha teyze, Ayşe’ye niçin eski bir bebek hediye etmiş 
olabilir? Tahmininizi yazınız. Metnin tamamını dinledikten 
sonra tahmininizi kontrol ediniz. 

Tahminim: 
 
Tahminim doğru çıktı/çıkmadı çünkü 

 

2. Etkinlik



27

Aşağıdaki soruların cevabını altlarındaki satırlara yazınız.

• Annesi, Ayşe’ye ne hediye ediyor?

• Ayşe, bu hediyeyi nasıl karşılıyor?

• Kim pastayı yemek istiyor?

• Feriha teyze, Selma ile nerede karşılaşıyor?

• Feriha teyze, Hatice ablaya ne zaman yardım
  ediyor?

• Feriha teyze, niçin Ayşe’ye eski bir bebek hediye
  ediyor?

Metnin konusu nedir? Yazınız.

3. Etkinlik

4. Etkinlik
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görseller yardımıyla 
hikâyedeki olayı ana hatlarıyla yazarak anlatınız. 

5. Etkinlik
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Feriha teyzenin çocukluğundaki davranışı ile ilgili ne dü-
şünüyorsunuz? Siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Yazınız.

Dinleme kurallarını uyguluyor musunuz? Aşağıdaki soru-
lara yanıt vererek kendinizi değerlendiriniz.

İyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum/düşün-
müyorum çünkü 

Dinleme öncesinde, kullanacağım 
ders araç gereçlerini hazırladım.

Dikkatimi, dinlediğim metne yoğun-
laştırdım.
Görgü kurallarına uygun olarak 

dinledim.

Dinleme sırasında uygun bir şekilde 
oturdum.

Evet Hayır

7. Etkinlik

6. Etkinlik
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Metnin konusu nedir? Yazınız.

TEŞEKKÜR ETME, ÖZÜR DİLEME

• Hangi durumlarda teşekkür etmemiz gerekir?

• Özür dilerken nelere dikkat etmeliyiz?
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görselleri teşekkür ede-
rim/özür dilerim ifadelerinden uygun olanları ile eşleştiriniz.

Teşekkür ederim.

Özür dilerim.

Metinde koyu yazılmış olan kelimeler hangileridir? Bu 
kelimeler niçin koyu yazılmış olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

Metnin görseli ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? 
Yazarak anlatınız.

Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız.

arkadaş 
yardım 
memnuniyet 
engeller 
kısa 
yardım 
üzüldüm 
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7. Etkinlik

8. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri teşekkür ederim/özür dilerim ifade-
lerinden uygun olanları ile tamamlayınız.

Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? Yazınız.

Bir arkadaşım bir yardımda bulunmuşsa

Üstlendiğim bir görevi yerine getiremediğimde

Farkına varmadan birini kırdığımda

Memnuniyetimi belirtmek için

Kendimi bağışlatmama yardımcı olması için
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9. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerden bir heceli olanları kırmızı, iki he-
celi olanları yeşil, üç heceli olanları mavi ve dört heceli 
olanları turuncu ile yazınız. Bu kelimeleri cümle içerisinde 
kullanınız.

bir akraba sözler bazen
görev özür doğru bağışlama
dilemek çeşitli yanlış teşekkür
iş üst kişisel kusur
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AİLE FOTOĞRAFLARI

1. Etkinlik

2. Etkinlik

“Aile” kelimesi size hangi kelimeleri çağrıştırdı? Yazınız.

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

• Kimler ailesini tanıtacakmış?

• Ezgi, okula ne götürmüş?

• Ezgilerin evi nasılmış?

• Ezgi’nin arkadaşları ne zaman çok şaşırmış?

• Kahve’nin evi neredeymiş?

• Herkes niçin gülmeye başlamış?
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3. Etkinlik

Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle cümleler kurunuz. 
Bu cümlelerde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerin altını 
çiziniz.

4. Etkinlik

Metnin hikâye haritasını oluşturunuz.

Metnin Adı

Ana Karakter

Yer

Olay

Zaman
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öğretmen

Süleyman

fotoğraf

dayanamamış

evimiz

arkadaşlarbahçe

aferin sevgi

6. Etkinlik

5. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki olayları oluş sırasına göre numa-
ralandırınız.

Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi satır sonunda kısa çizgi 
kullanarak uygun yerden ayırınız. 

    öğret-
men

Okula götürmüş.
Ailesini tanıtmış.
Ezgi, sınıftan alkış almış.
Ezgi, fotoğraf albümünden bir fotoğraf seçmiş.
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8. Etkinlik

7. Etkinlik

Konuşma kurallarına uyuyor musunuz? Aşağıdaki sorula-
ra yanıt vererek kendinizi değerlendiriniz.

Seçtiğiniz bir aile bireyinizi tanıtınız.

Adı: 
Yakınlığı: 
Fiziksel özellikleri: 

Kişilik özellikleri: 

Evet Hayır
Göz teması kurarak işitilebilir bir 

ses tonuyla konuştunuz mu?

Konuşmanızda uygun hitap ifadeleri
kullandınız mı?
Konuşanın sözünün bitmesini bekleyerek 

ve söz alarak konuştunuz mu?

Konu dışına çıkmamaya özen
gösterdiniz mi?

Konuşmanızda kelimeleri doğru
telaffuz ettiniz mi?
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10. Etkinlik

9. Etkinlik

Eviniz ve aileniz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Aşağıdaki cümleleri alttaki satırlara yazınız. Satır sonu-
na sığmayan kelimeleri doğru hecelerden ayırmaya dikkat 
ediniz.

Öğretmeninin dediklerini
hiç unutmamış.

Üçüncü fotoğraf
gerçekten çok güzelmiş.
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2. Etkinlik

1. Etkinlik

Metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Bu soruları yanıtlayınız.

Aynalarda yazılan kelimeleri dikkatle inceleyiniz. Anlatıl-
mak istenen anahtar kelimeyi bulup yazınız.

 1. soru:

 Cevap:

 2.  soru:

 Cevap:

YAVRUM

küçük sevgi ninni

fidan oyun aile
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Metnin en beğendiğiniz bölümü neresidir? Neden? Yazı-
nız.

Metni zihninizde canlandırınız. Zihninizde canlandırdıkları-
nızı resimleyiniz.
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

Aileniz sizi hangi kelimelerle tarif ediyor? Öğreniniz. Yazı-
nız.

Akıcı okuduğunuzu düşünüyor musunuz? Aşağıdaki sorulara 
evet/hayır şeklinde yanıt vererek kendinizi değerlendiriniz.

Okuduğunuz kelimeleri doğru telaffuz 
ediyor musunuz?

Yazım kurallarına ve noktalama işa-
retlerine dikkat ederek okuyor musunuz?

İşitilebilir bir ses tonuyla okuyor mu-
sunuz?

Okurken vurgu ve tonlamalara dikkat 
ediyor musunuz?

Parmakla takip etmeden, uygun hızda 
okuyor musunuz?

Şiiri, düzyazıdan farklı okuyor musunuz?

Evet Hayır
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Anlamını Bilmediğim 
Kelimeler Anlamları

7. Etkinlik

8. Etkinlik

9. Etkinlik

Anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki noktalı yerlere 
yazınız. Daha sonra bu kelimelerin anlamlarını resimli söz-
lükten bularak yazınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Aşağıdaki heceleri kullanarak kelimeler oluşturunuz.

• • 

• • 

Şiirin şairi kimdir? 
Şiirin başlığı nedir? 

luk - mut - lu 
ğer - li - de 
cuk - ço 
le - ge - ce - miz - ği 
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10. Etkinlik

11. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çiçeklerin büyürken ne-
lere ihtiyacı vardır? Söyleyiniz. Çocukların büyürken nelere 
ihtiyacı vardır? Yazınız.

Metinle ilgili düşüncelerinizi noktalı yere yazınız.
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Kardeşime 
ödevlerinde 
yardım ederim.

Arkadaşlarımla 
oyun oynarken 
kırıcı sözler 
söyleyebilirim.

Arkadaşlarımın
ihtiyacı olduğun-
da onlarla ders 
araç gereçlerimi 
paylaşırım.

Annemin sofra 
kurmasına 
yardım ederim.

İYİLİKSEVER TERLİKÇİ

İyilikle ilgili olduğunu düşündüğünüz cümleleri işaretleyiniz.

1. Etkinlik
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Metinde geçen gerçek ve hayal unsurlarını yazınız.

• 

• 

Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisin-
de kullanınız.

Aşağıdaki soruların yanıtlarını tahmin ediniz. Öğretme-
ninizin okuması bitince tahminlerinizin doğruluğunu kontrol 
ediniz.

2. Etkinlik

3. Etkinlik

4. Etkinlik

Gerçek Unsurlar Hayal Unsurları

• Kömürcünün fikri ne olabilir? 
 Tahminim: 
• Peri ne demiş olabilir? 
 Tahminim: 
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ihtiyaç iyiliksever

giysilerini oyuncaklarını

Metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Bu soruları yanıtlayınız.

Aşağıda cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 çocuklar  ve  düzgün 

kullanır. Artık ihtiyaç duymadığı zaman da 

bunları  sahipleriyle paylaşır.

 1.  soru: 
  Cevap: 

 2.  soru: 
  Cevap: 

 3.  soru: 
  Cevap: 

5. Etkinlik

6. Etkinlik
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GÜLCAN İLE TEYZESİ
Tek katlı, beyaz boyalı bir evde oturuyordu Gülcan ile 

yaşlı teyzesi. Gülcan, iyi kalpli ve canlıları çok seven bir 
çocuktu. Her sabah, teyzesine kır çiçekleri toplamak için 
evlerinin yakınındaki kırlara giderdi. Kır çiçeklerini toplar-
ken kelebeklerin peşinden koşmadan edemezdi. Yine bir 
gün çiçekleri topladıktan sonra neşeyle eve gelen Gülcan, 
en sevdiği kurabiyelerin kokusunu alınca teyzesinin boynu-
na sarıldı. Teyzesine “Teyzeciğim, yine mis gibi kokutmuşsun 
kurabiyeleri.” dedi. Kırlardan topladığı papatyaları birleşti-
rerek yaptığı tacı teyzesinin başına takarak “Bu mis kokulu 
kurabiyeleri yaptığın için seni kraliçe ilan ediyorum!” diyerek 
şaka yaptı. Teyzesi de “Madem kraliçe oldum, ben de seni 
prenses ilan ediyorum!” şeklinde yanıt vererek onun masma-
vi gözlerini daha da ışıldattı.

Kaddafi ÇAMURLU

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Gülcan nasıl bir evde oturuyor?
   

2. Gülcan, teyzesini niçin kraliçe ilan ediyor?
   

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
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3. Karışık olarak verilen cümleleri olayın oluş sırasına göre 
numaralandırınız.

4. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Gördüklerinizi yazarak 
anlatınız.

Vızvız onunla arkadaş olmuş.

Hava ısınmış, sıcak ve kurak günler gelmiş.

Gülnaz çok yalnızmış. 

Birlikte konuşuyorlar, şarkılar söylüyorlarmış. 

Gülnaz sararıp solmuş.

Vızvız ve arkadaşları Gülnaz’a su taşımışlar. Gül-
naz iyileşmiş.
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büyümek akrabauyusun severiz arkadaş

ğer vinçşek

i
dımle

ka cukkür

çek
tı

rı

5. Aşağıda ilk heceleri verilen kelimelerin diğer hecele-
rini bulunuz. Anlamlı kelimeler oluşturup yazınız.

6. Aşağıdaki satır sonuna sığmayan kelimeleri uygun yer-
den ayırarak örnekteki gibi yazınız. 

      bü-
yümek

a yar se
ço tat çi
ar  a te
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Okuyacağımız Metinler
Kargalar (Bilgilendirici)
Anne Kedi ve Yavruları (Öyküleyici)
Planlı Yaşam (Bilgilendirici)
Ormanın Renkleri Kimde? (Öyküleyici)
Dünya’nın Hareketleri (Bilgilendirici)
Güzel Kuzum (Şiir)

Dinleyeceğimiz Metinler
Depremden Nasıl Korunuruz? (Bilgilendirici)
Çotanak (Öyküleyici)

DÜNYA VE ÇEVRE

2. TEMA
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ÇİÇEK BAHÇESİ

 TEMAYA HAZIRLIK

Malzemeler: Renkli fon kartonları, makas, yapıştırıcı, 
birkaç pipet, köpük, yeşil el işi kâğıdı, kurşun kalem

Yapılışı: Fon kartonlarına değişik renk ve desenlerde 
çiçekler çiziniz. Çizdiğiniz çiçekleri kenarlarından keserek 
çıkarınız. Her çiçeğin arka yüzüne bir pipet yapıştırınız. 
Böylece çiçeklerinizin saplarını yapmış olacaksınız. Yeşil 
fon kartonundan yapraklar kesiniz. Kestiğiniz yaprakla-
rı çiçeklerinizin saplarına yapıştırınız. Köpüğünüzün üzerini 
yeşil el işi kâğıdıyla kaplayınız. Çiçeklerinizi yeşil el işi 
kâğıdıyla kaplanmış köpüğe saplayarak bahçenizi oluştu-
runuz.

1. Aşağıda verilen “Çiçek Bahçesi” çalışmasını yapınız.
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2. Tema boyunca çevreye duyarlı olmak için yaptıkları-
nızı defterinize not ediniz. Temanın sonunda yazdıklarınızı 
okuyunuz. Kim en çok şeye dikkat etmişse o arkadaşınızı 
sınıfınızın çevre dostu öğrencisi seçiniz.

5. Bir deprem çantasında neler bulunur? Araştırıp yazı-
nız.

4. Dünya’mızı ne kadar tanıyorsunuz? Bildiğiniz özellikle-
riyle Dünya’mızı tanıtan bir yazı yazınız.

3. Zamanınızı israf etmemek için nelere dikkat ediyorsu-
nuz? Anlatınız, daha sonra noktalı yerlere yazınız.
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2

1

3

4

1 2

43

1. Etkinlik

2. Etkinlik

Görsellerdeki kuşların adlarını bulmacadaki uygun yer-
lere yerleştiriniz.

Metnin konusunu aşağıya yazınız.

KARGALAR
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Metinde size ilginç gelen bilgiyi ve bu bilginin neden 
ilginç geldiğini noktalı yerlere yazınız.

“Yakın çevrenizde bulunan kuş türleri” hakkında araştır-
ma yaparak araştırmanızla ilgili bilgileri aşağıya yazınız. 
Araştırmanızı görsellerle destekleyiniz.

Araştırma amacım: 

Yararlandığım kaynaklar: 

Araştırma sonucum: 

Görsellerim: 
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hayvan ilginçpalamutların

5. Etkinlik

6. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

• Kargalar nasıl oyun oynar?

• Kargalar ceviz, midye gibi yiyeceklerin kabuklarını 
kırmak için ne yapar?

• Alakarga, ne zaman meşe palamudu toplar?

• Alakarga, meşe palamudunu nerede saklar?

• Kargaların niçin “zeki” oldukları düşünülüyor?

• Kimler kargaların davranışlarıyla ilgili araştırmalar 
yapıyor?

Kargalar  davranışlarıyla tanınır.
Bazı karga türleri insan ve  seslerini çok 
güzel taklit edebilir.
Gömdükleri  tamamına yakınını bulurlar.

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun ifadelerle 
tamamlayınız.
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7. Etkinlik

8. Etkinlik

9. Etkinlik

Aşağıda verilen görsel, metnin hangi bölümünü anlat-
maktadır? Yazınız.

Aşağıda verilen metni noktalı yerlere yazınız.

Aşağıda verilen cümleyi tamamlayınız.

Sayışma Tekerlemeleri  
Karga karga gak dedi, 
Çık şu dala bak dedi.  
Çıktım baktım o dala,   
Bu karga ne de ala.   

Bu metinden 
 öğrendim.
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1. Etkinlik

Metnin size ilginç gelen bir bölümünü zihninizde canlan-
dırınız ve resimleyiniz.

ANNE KEDİ VE YAVRULARI



59

2 Etkinlik

3. Etkinlik

Metindeki olayı, aşağıdaki görsellerden yararlanarak 
anlatınız.

Metnin konusu nedir? Aşağıya yazınız.
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4. Etkinlik

5. Etkinlik

Görselleri inceleyiniz. Çocuklar ne yapıyorlar? Anlatınız.

Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki satırlara ya-
zınız.

• Ayşe’nin anneannesi neredeymiş?

• Anneanne kente niçin taşınamıyormuş?

• Duvarın dibinde ne varmış?

• Kim kedilere süt vermiş?

• Ayşe ne zaman heyecanla bağırmış?

• Anne kedinin yavruları nasılmış? 
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Sokak Hayvanları İçin Suluk 
Teşekkürü

İzmir’de yeşil alanlara, parklara 
yerleştirilen suluk ve mama kapları, 
sokak hayvanlarının kurtarıcısı olu-
yor.

04.05.2016
Hürriyet Gazetesi

Ana karakter

Olay: Zaman: 

Yer

ANNE KEDİ VE YAVRULARI

6. Etkinlik

7. Etkinlik

Metnin hikâye haritasını tamamlayınız.

Aşağıda verilen gazete haberi ve görselde ne anlatıl-
maktadır? Söyleyiniz.
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benek

dil

yavru

4.

duvar

kent 

kuşku

bahçe

1.

kâse

tüy

karton

süt

3.

çevre

yazlık

yağmur

kedi

2.

balkon

8. Etkinlik

9. Etkinlik

Aşağıda verilen kelimeleri sözlükte sıralanışına göre ör-
nekteki gibi numaralandırınız.

Sokak hayvanları hangi sorunlar ile karşılaşıyor? Yazınız.
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1.

1.

1.

3.

3.

3.

2.

2.

2.

10. Etkinlik

Görsellerin adlarını sözlükte bulunuş sırasına göre yazı-
nız.



64

1. Etkinlik

2. Etkinlik

3. Etkinlik

“Saat” kelimesi size hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Yazınız.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları dinlediğiniz metne göre 
tamamlayınız. 

Metinle ilgili iki soru yazınız.

1. soru: 
2. soru: 

PLANLI YAŞAM

Başarılı olmak için işlerimizi  koymalıyız.
Hayatın her alanında  olmalıyız.
Herkes zamanını  planlamalıdır.
Planlı yaşayan kişi  daha verimli kullanır.
Zamanımız çok  ve aynı zamanda  .
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4. Etkinlik

Ders, oyun, öykü, eğlence ve beslenmeye ne kadar va-
kit ayırıyorsunuz? Aşağıya günlük bir plan yapınız.

6. Etkinlik

Metni ana hatlarıyla yeniden yazarak anlatınız.

5. Etkinlik

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. 
Anlamlarını tahmin ediniz. Sonra Resimli Türkçe Sözlük’ten 
kontrol ediniz.

Sözlükteki anlamıTahminlerim

Kelimeler 
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7. Etkinlik

8. Etkinlik

Cümlelerde yazım yanlışı olan kelimeleri belirleyiniz. Dü-
zelterek yanına yazınız.

Yazma çalışmalarında nelere dikkat ediyorsunuz? Cüm-
lelerin başındaki kutuya “X” işareti yaparak kendinizi de-
ğerlendiriniz.

Zamanımız çok deyerlidir. 
Eylenceye de vakit ayırmalıyız. 
Herkez zamanını kendi planlamalıdır. 
Pılanlar kısa ve öz olmalıdır. 

Noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını doğru 
uyguladım.

Kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar 
bıraktım.

Anlamlı ve kurallı cümleler yazdım.

Yazdıklarımı kontrol ettim.

Yanlışlarımı düzelttim. 
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerde anlatılan doğal afetler hangile-
ridir? Yazınız.

Metnin konusunu aşağıya yazınız.

DEPREMDEN NASIL KORUNURUZ?
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Depremden önce hangi önlemler alınmalıdır? Sıralayınız.

Depremden sonra nasıl hareket etmelisiniz? Yazınız.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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6. Etkinlik

5. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına 
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cümleleri aşağıdaki ifadelerden uygun olanlarıyla ta-
mamlayınız.

Deprem,  yıkımlara yol açar.

Depremin  azaltılabilir.

Depremden önce bir  hazırlanmalıdır.

 depreme dayanıklı yapılmalıdır.

Deprem karşısında yapılabilecek hiçbir şey yoktur.

Deprem tatbikatı yapılmalıdır.

Deprem anında devrilme ihtimali olan vitrin, buz-
dolabı gibi eşyalardan uzak durulmalıdır.

Deprem anında panik yapılmamalı, sakin olunma-
lıdır.

Binalar
büyük

zararları çanta
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1. Etkinlik

Aşağıda yazılan kelimeleri dikkatle inceleyiniz. Bu keli-
meler size neyi çağrıştırıyor? Noktalı yere yazınız.

2. Etkinlik

Metindeki olayları oluş sırasına göre yazınız.

ORMANIN RENKLERİ KİMDE?

İlk önce 

Sonra 

Daha sonra 

En sonunda 

saksı bahçe

kokulucanlı renkli
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Metindeki gerçek unsurlar ve hayal unsurları nelerdir? 
Yazınız.

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. 
Anlamlarını tahmin ediniz. Kelimelerin anlamlarını Resimli 
Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

Gerçek Unsurlar Hayal Unsurları

Sözlükteki anlamıTahminlerim

Kelimeler 
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5. Etkinlik

Aşağıdaki soruların yanıtlarını metinden bularak yazınız. 

6. Etkinlik

Metindeki olayları oluş sırasına göre yazınız. 

Metinde anlatılan olay nedir? 

Olay niçin yaşandı? 

Olay nerede geçti? 

Bu olayı kimler yaşadı? 

Olay ne zaman oldu? 

Olay nasıl sonuçlandı? 
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7. Etkinlik

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselin metnin hangi bö-
lümünü anlattığını noktalı yerlere yazınız.



74

8. Etkinlik

Aşağıda karışık olarak verilen hecelerden anlamlı kelime-
ler oluşturunuz. Bu kelimeleri uygun görselin altına yazınız.

9. Etkinlik

Bitkilerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız. 

so
lu can

şe

nek
la

le ya

pat
pa

me
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10. Etkinlik

11. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına 
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Sevdiğiniz bir çiçeği resimleyiniz.

Bitkiler canlıdır.
Çiçekleri koparmak doğru bir davranıştır.
Çiçekler ormana renk katar.
Doğaya zarar vermemeliyiz.
Çiçekler olmazsa arılar bal yapamaz. 
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1. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerden yararlanarak mevsimlerin özel-
liklerini anlatınız.

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ
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1. 2. 

2. Etkinlik

3. Etkinlik

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruların yanıtlarını altlarına yazınız.

Metne uygun farklı başlıklar bulunuz. Bulduğunuz başlık-
ları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Mevsimlerden hangisini daha çok seviyorsunuz? Niçin? 
Noktalı yerlere yazınız.

• Gece ve gündüz nasıl oluşur?

• Mevsimler nasıl oluşur?
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gündüz

gece

kendiGüneş

mevsimler

5. Etkinlik

6. Etkinlik

Aşağıda görseli verilen varlıkların adlarını uygun olduk-
ları mevsimlerin altlarına yazınız.

Cümleleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla 
tamamlayınız.

Dünya’nın  etrafında dönme hareketi so-
nucu  ve   oluşur.
Dünya’nın ’in etrafında dönme hareketi 

sonucu  oluşur.

İlkbahar   Yaz Sonbahar Kış
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hareketlerini

bir

Dünya

öğrenmeliyiz

saattir 24

döner

Dünya’mızın

mevsim dört yıldabir

gün

etrafında

vardır

Güneş’in

7. Etkinlik

8. Etkinlik

Metnin konusu nedir? Yazınız.

Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı cüm-
leler oluşturup yazınız.
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

Kuzuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz görsellerin altla-
rındaki kutucukları işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

GÜZEL KUZUM

• Kuzu ve çocuk kimi seviyor?

• Kuzu ve çocuk ne oynuyor?

• Okuduğunuz şiirin adı nedir?

• Okuduğunuz şiirin şairi kimdir?
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu keli-
meleri alfabetik sıraya koyunuz.

Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlatan görseller 
çiziniz.

1. 2. 3.
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

7. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını araştırınız ve yazı-
nız. Bu kelimeleri cümle içerisinde kullanınız.

ev
cümle
kelime
cevap
zor

Eş Anlamlısı Cümlelerim

Metnin konusunu tartışarak bulunuz. Aşağıdaki noktalı 
yerlere yazınız.

Metnin hangi bölümlerini beğendiniz? Neden? Yazınız.
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

Aşağıdaki resmi boyayınız. “Çotanak” kelimesinin anlamını 
yazınız.

Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

ÇOTANAK

Çotanak:

• Uras ne zaman köye gitmiş?

• Uras ve ailesini kim karşılamış?

• Babaanne, niçin acıkmış olduklarını düşünmüş?

• Uras, dedesi ile nereye gitmiş? 

• Fındık tarlaları nasılmış?

• Dedesi, Uras’a ne göstermiş?
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3. Etkinlik

Resimleri inceleyiniz. Resimler yardımıyla metinde anlatı-
lan olayı noktalı yerlere yazınız.
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4. Etkinlik

5. Etkinlik

6. Etkinlik

Yakın çevrenizde hangi tarım ürünleri yetiştiriliyor? Araş-
tırınız, öğrendiklerinizi yazınız.

Bu metinden ne öğrendiniz? Yazınız.

Konuşma kurallarını uyguladığınızı  düşünüyor musunuz? 
Aşağıdaki sorulara “Evet” ya da “Hayır” yanıtını vererek ken-
dinizi değerlendiriniz.

Konuşurken göz teması kurdunuz mu? 
İşitilebilir bir ses tonuyla konuştunuz mu? 
Kelimeleri doğru telaffuz ettiniz mi? 
Konu dışına çıkmamaya özen gösterdiniz mi? 
Konuşanın sözünün bitmesini beklediniz mi? 
Konuşmadan önce söz aldınız mı? 
Konuşmanızda uygun hitap ifadeleri kullandınız mı? 
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TEMA SONU DEĞERLENDİRME

Şiiri okuyunuz. Aşağıda verilen soruları  şiire göre ya-
nıtlayınız.

1.  Şair kimi kıskanırmış?
   
2. Şair arıya niçin imreniyormuş?
    

3. Şiirin şairi kimdir?
   

Var
Ağacı kıskanırım,
Yemiş yüklü dalı var.
Bahar olsun, güz olsun,
Ne güzel masalı var.

 İmrenirim arıya,
 Petek petek balı var.
 Konduğu çiçeklerin,
 Pembesi var, alı var.

Cahit Sıtkı TARANCI
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4. Aşağıdaki harfleri sözlükte bulunuş sırasına göre nu-
maralandırınız.

5. Cümlelerde yazım yanlışı olan kelimeleri belirleyiniz. 
Yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazınız.

 -k -t -ş -m -b -f -z -o

  

 -d -n -h -ş -u -r -v -ö

  

Hava çok sovukmuş.
  
Yanlız olmak ağacı üzüyormuş.

  
Dünya’nın, Güneş’in etrafında dönmesi sonucu Mevsim-

ler oluşur.
  

Proğramlı olmalıyız.
  
Depremden korunmak için herkez önlem almalıdır.
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esti vardırseverim oynadım

6. Aşağıdaki kelime veya kelime gruplarını cümle olacak 
şekilde uygun kelimelerle tamamlayınız. 

Çiçekleri 
Rüzgar çok şiddetli 
Dünyamızın iki türlü hareketi 
Kuzumla oyun 

7. Kelimelerin eş anlamlılarını yazınız. İçinde bu kelime-
lerin geçtiği birer cümle kurunuz. Kelimeleri anlatan gör-
seller çiziniz.

rüzgâr:  zaman:  neşe: 
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Okuyacağımız Metinler
Düğün Yemeği (Öyküleyici) 
Bayram Armağanı (Öyküleyici)
Bizim Nasrettin Hoca (Bilgilendirici)
Türkiye’m Benim Cennetim (Bilgilendirici) 
29 Ekim (Şiir)
Millî Kültür (Bilgilendirici)

Dinleyeceğimiz Metinler
Bayrak (Öyküleyici)
Masal Nedir? (Bilgilendirici)

MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ

3. TEMA
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4. Yaşadığınız yeri tanıtan görseller getiriniz ve sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşınız. Arkadaşlarınızın paylaştığı gör-
sellerden en çok hangisi ilginizi çekti? Niçin? Yazınız.

3. “Nasrettin Hoca” denince niçin tebessüm ediyoruz?

2. Kimlerle nasıl bayramlaşıyorsunuz? Anlatınız.

1. En son kimin düğününe katıldınız, kimlerle gittiniz? 

 TEMAYA HAZIRLIK
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6. “Türkçe” ve “Bayrak” denince aklınıza neler geliyor? 
Yazınız.

Türkçe Bayrak

7. Ailenizde en güzel masal anlatan kimdir?

5. Her yıl 29 Ekim günü niçin Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyoruz?
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Düğünümüze
hoşgeldiniz

Düğünümüze
hoşgeldiniz

Düğünümüze
hoşgeldiniz

1. Etkinlik

2. Etkinlik

3. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerde neler görüyorsunuz? Yazınız.

Metnin konusu nedir? Aşağıya yazınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

DÜĞÜN YEMEĞİ

• Karagöz’le Hacivat nerede karşılaşıyor?

• Karagöz niçin ağlıyor?

• Hacivat, Karagöz’ü nasıl teselli ediyor?

• Metnin başlığı nedir?
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4. Etkinlik

5. Etkinlik

Görsellerdeki Karagöz’ün beden dilininin neler anlattığını 
birer cümle ile yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin zıt an-
lamlılarını bulunuz. Cümleleri, bu kelimenin zıt anlamını kul-
lanarak yeniden yazınız.

• Karagöz başını öne doğru çevirdi.

• Karagöz ağlamaya başlar.
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Metnin adı

Zaman

Olay

Yer

Ana karakterler

6. Etkinlik
Metnin hikâye unsurlarını tamamlayınız.
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7. Etkinlik

8. Etkinlik

Aşağıda karışık olarak verilen cümleleri, olayın oluş sı-
rasına göre numaralandırınız.

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Neler görüyorsunuz? Yazınız.

Hacivat, ona düğün yemeğini hatırlatır.
Hacivat, gelinlerin hem ağlayıp hem gittiklerini 

söyler.
Karagöz’le Hacivat yolda karşılaşırlar.
Karagöz, gelinin anne ve babasını düşünerek dü-

ğünlerin sevinç günleri olmadığını söyler.
Karagöz, kendi kızı aklına gelince duygulanır.
Birlikte şarkı söyleyerek düğün evine giderler.
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9. Etkinlik

10. Etkinlik

Karagöz ve Hacivat’la ilgili duygu ve düşünceleriniz ne-
lerdir? Yazınız.

Görsellerle ifade edilen zıt anlamlı kelimeleri yazınız.

 uzun - kısa
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sevgi neşe tatlı

yardımlaşma saygı

ziyaretberaberlik paylaşma

1. Etkinlik

2. Etkinlik

3. Etkinlik

Şekerlerde yazılan kelimeleri okuyunuz. Anlatılmak iste-
nilen anahtar kelimeyi bulup yazınız.

Metindeki genç adamın yerinde siz olsaydınız nasıl dav-
ranırdınız? Yazınız.

Metne farklı bir başlık öneriniz.

BAYRAM ARMAĞANI
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• Adam nerede yaşıyormuş?

• Bayram sabahı, ihtiyarın kapısını kim çalmış?

• Genç adam, ihtiyara niçin oğlu gibi davranmış?

4. Etkinlik

5. Etkinlik

6. Etkinlik

Bayram günlerinde hangi aile büyüklerinizi ziyaret edi-
yorsunuz? Yazınız.

Bayram günlerinin en çok hangi özelliklerini seviyorsu-
nuz? Açıklayınız. 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.
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7. Etkinlik

9. Etkinlik

8. Etkinlik

Metinden anladıklarınızı anlamlı ve kurallı cümlelerle yazınız.

Metinden çıkardığınız sonuç nedir? Bir cümle ile yazınız.

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını okuyunuz. Cümle 
olanları üzerinden geçerek yazınız.

Bayramlar sevinç
İhtiyar adam, oğlunu
Çok geçmeden kapı
Adamcağızsa iyice yaşlanmış.
Bayramın gelmesini iple çekiyormuş.
Bayramlarda büyüklerimizi
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

“Nasrettin Hoca” adı size neleri çağrıştırıyor? Yazınız.

Metinle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

BİZİM NASRETTİN HOCA

• Metnin başlığı nedir?

• Metnin yazarı kimdir?
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Nasrettin Hoca’nın hayatı hakkında araştırma yaparak 
araştırmanızla ilgili bilgileri aşağıya yazınız.

Metinle ilgili iki soru hazırlayınız ve yanıtlayınız.

Amacım: 

Araştırma sonucum: 

Yararlandığım kaynaklar: 

 2.  soru: 

 Cevap: 

 1. soru: 

 Cevap: 
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

7. Etkinlik

Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle cümleler kurunuz. 
Cümlelerinizi okuyunuz.

Metnin konusu nedir? Aşağıya yazınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Nasrettin Hoca’nın nerede dünyaya geldiği tahmin 
ediliyor? 

• Yazara göre Nasrettin Hoca nerelidir?

• Nasrettin Hoca’nın hangi özelliği hoşunuza gider?
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8. Etkinlik

9. Etkinlik

Metinde büyük harfle yazılmış kelimeleri aşağıya yazınız. Bu 
kelimelerin neden büyük harfle yazılmış olduğunu açıklayınız.

Kelimeler: 

Bu kelimelerin büyük harfle yazılma nedeni: 

birbirimize onun fıkralarını anlatırız.
Birbirimize onun fıkralarını anlatırız.
onu herkes tanır ve sever.

Bizce nasrettin hoca türkiyelidir.

Konya, akşehir ve eskişehir Nasrettin Hoca’nın kendi 
memleketlerinden olduğunu söylemektedirler.

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışları yapılmıştır. Yazım 
yanlışlarını örnekteki gibi belirleyip altlarına doğrularını 
yazınız.
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10. Etkinlik

11. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde parantez “( )” içine uygun nokta-
lama işaretlerini koyunuz.

Bir Nasrettin Hoca fıkrası araştırıp yazınız.

Nasrettin Hoca, Türkiye( )nin bir değeridir.

Nasrettin Hoca( )nın fıkralarıyla hem eğlendik hem öğ-
rendik.

Akşehir( )de Nasrettin Hoca heykeli gördüm.
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dikdörtgen

tören

kırmızı beyaz

ay

Tahminim:

Tahminim doğru çıktı/çıkmadı çünkü:

yıldız

1. Etkinlik

2. Etkinlik

Aşağıda verilen kelimeleri okuyunuz. Bu kelimeler size 
neyi çağrıştırıyor? Yazınız.

“Elif, babasına ne demiş olabilir?” sorusunun yanıtını tah-
min ediniz. Öğretmeninizin okuması bitince tahmininizi kont-
rol ediniz.

BAYRAK
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerden yararlanarak metindeki olayları 
oluş sırasına göre yazınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Öğretmeni Elif’ten ne istedi? 

• Elif’e şiir yazma konusunda kim yardım etti?
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

7. Etkinlik

Bayrağımıza olan sevgi ve saygınızı nasıl ifade ediyor-
sunuz? Yazınız.

İyi bir dinleyici olduğunuzu düşünüyor musunuz? Aşağıda-
ki soruları yanıtlayarak kendinizi değerlendiriniz.

Dinleme öncesi hazırlık yaptınız mı? 
Dikkatinizi dinlediğiniz metne yoğunlaştırabildiniz mi?

Görgü kurallarına uygun olarak dinlediniz mi? 
İyi bir dinleyici olduğumu 

çünkü 

Bu metinden neler öğrendiniz? Anlatınız.



108

1. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Türkiye’mizin özelliklerini 
yazarak anlatınız.

TÜRKİYE’M BENİM CENNETİM
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2. Etkinlik

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Ülkemizin hangi özelliklerini seviyorsunuz? Duygu ve dü-
şüncelerinizi yazınız.

4. Etkinlik

Ülkemize olan sevginizi nasıl gösteriyorsunuz? Yazınız.
1. Yurduma olan sevgimi çok çalışarak gösteri-

yorum. 
2. 
3. 
4. 

• Metnin adı nedir?

• Metnin yazarı kimdir?

• Yazar, Türkiye’de yaşayan insanların kalbini neye ben-
zetiyor?
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

Anlamını bilmediğiniz kelimeleri büyük kutulara yazınız. Bu 
kelimeleri çağrıştıran kelimeleri de küçük kutulara yazınız.

Metinde en beğendiğiniz bölümün altını çiziniz. Bu bölümü 
aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.
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7. Etkinlik

Cümleleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla 
tamamlayınız.

sebze Türkiye

yardımseverdir

meyve

güzeldir

Yurdumuzun doğası  

 cennettir.

İnsanlarımız 

Yurdumuzda çeşit çeşit ,  

yetişir.

8. Etkinlik

Metnin görsellerini inceleyiniz. Gördüklerinizi anlatınız.
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Öğretmenimiz bizden Türkiye ile ilgili görseller
  
Dünya küresi üzerinde Türkiye’yi 
Ülkemin insanları 
Yemyeşil ovalarımız 

TÜRKİYE’MİZ

Kokar burcu burcu güller 
Öter dallarda bülbüller, 
Açar menekşe, sümbüller, 
Ne güzeldir Türkiye’miz! 

Sürüler yayılır kıra, 
Dağlar uzanır sıra sıra... 
Sular can verir çayıra... 
Ne güzeldir Türkiye’miz! 
(...)
     M.Necati ÖNGAY

9. Etkinlik

10. Etkinlik

Aşağıdaki kelime veya kelime gruplarını cümle olacak 
şekilde uygun kelimelerle tamamlayınız.

Aşağıdaki metni noktalı yerlere yazınız.



113

1. Etkinlik

Metni zihninizde canlandırınız. Zihninizde canlandırdıkları-
nızın resmini çiziniz.

29 EKİM

2. Etkinlik

Metnin konusu nedir? Aşağıya yazınız.
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3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Şiir kaç dörtlükten oluşmaktadır?

• Şiirde kaç dize vardır?

• Okuduğunuz şiirin başlığı nedir?

• Okuduğunuz şiirin şairi kimdir?

4. Etkinlik

“29 Ekim” denince aklınıza hangi kelimeler geliyor? Ya-
zınız.

29 Ekim
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

7. Etkinlik

“Cumhuriyet” kelimesinin anlamını Resimli Türkçe Sözlük’ten 
bakarak yazınız.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Gördüklerinizi birer cüm-
le ile yazınız.

Metinde büyük harfle başlamış kelimeleri aşağıya yazı-
nız. Bu kelimelerin neden büyük harfle başlamış olduğunu 
açıklayınız. 

Kelimeler: 
 
Bu kelimelerin büyük harfle başlama nedeni:

 

Cumhuriyet: 
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Cumhuriyet

Bugün

var

Bayramımız

Okulumuzu

donattık

Bayramı’nı

kutladık

bayraklarla

8. Etkinlik

9. Etkinlik

Aşağıdaki soruların yanıtlarını altlarındaki satırlara yazınız.

Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler oluş-
turup yazınız.

• Şair niçin mutludur? 
 

• Bayraklarla donatılan yer neresidir? 
 

• 
• 
• 



117

şı-la-dık-kar

süs-dik-le

ler-gü-zel-lik-le

o-ku-lu-da-muz

şey-le-ne

bay-rak-la-lar

cum-ri-hu-yet

dık-la-kut

ra-mı-bay

kak-la-rı-so

lu-do-dur

bay-mı-ra

10. Etkinlik

Aşağıda karışık olarak verilen hecelerden kelime, kelime-
lerden anlamlı cümleler oluşturup noktalı yerlere yazınız.
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeler size hangi kelime grubunu çağrıştırı-
yor? Yazınız.

Aşağıdaki sorularla yanıtlarını numaralandırarak eşleşti-
riniz.

MİLLÎ KÜLTÜR

Atatürk, Türk Dil Kurumunu niçin kurdurmuştur?

Millî kültürümüzün yaygınlaştırılması kimin görevi-
dir?
Millî kültürümüzün yaygınlaştırılması hepimizi göre-

vidir.
Atatürk, Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kur-

tarmak için Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.

1

2

tekerlemelerimizhalk oyunlarımız

dilimiz bayramlarımız
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

5. Etkinlik

Aşağıdaki görselde ne görüyorsunuz? Yazınız.

Güzel konuşmak ve güzel yazmak için nelere dikkat 
ediyorsunuz? Yazınız.

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanınız.

etki: 
dil: 
ödev: 
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6. Etkinlik

8. Etkinlik

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde kırmızı renkle yazılmış kelimelerin 
zıt anlamlarını cümledeki boşluklara yazarak cümleyi ta-
mamlayınız.

Aşağıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluştu-
rup noktalı yerlere yazınız.

• seviyor / Türkçe / dersini / Beyza

• yazısı / güzeldir / Yiğit’in

• sevmeliyiz / dilimizi

Metnin konusunu tartışarak bulunuz. Aşağıdaki noktalı 
yerlere yazınız.

Yeni çantası,  çantasından genişti.
Bu sorunun yanıtı doğru değil,  .
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1. Etkinlik

2. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerdeki masal kahramanlarının adlarını 
yazınız. Görselleri boyayınız.

Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisin-
de kullanınız.

MASAL NEDİR?
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3. Etkinlik

4. Etkinlik

Metnin konusunu yazınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Masalların ana vatanının neresi olduğu kabul edili-
yor?

• İlk masalı kim anlatmıştır?

• Masal anlatanlara niçin “Masal Anası” denir?

• Masal anlatan kişi, masalı hangi cümlelerle bitirir?
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5. Etkinlik

6. Etkinlik

En sevdiğiniz masal kitabını tanıtınız.

Aşağıdaki adımları okuyunuz. Adımlardaki çalışmaları ya-
parak canlandıracağınız masala hazırlanınız.

• Bir grup arkadaşınızla canlandıracağınız masalı be-
lirleyiniz.
• Arkadaşlarınızla rol dağılımını gerçekleştiriniz.
• Rollerinizin gerektirdiği diyalogları belirleyiniz.
• Rolünüze uygun kıyafet, aksesuar, araç-gereç araş-

tırınız.
• Diyolaglarınıza çalışınız.
• Arkadaşlarınızla beraber canlandıracağınız masalın 

provasını yapınız.

Kitabın adı: 
Kitabın yazarı: 
Kitabın sayfa sayısı: 
Kitabın kahramanları: 
Kitabını konusu: 
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Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları şiire göre ya-
nıtlayınız. 

TÜRKİYE’MİZ

Gördüm ki Türkiye’miz
Rüya kadar güzelmiş!
Yılın her mevsiminde,
Güneş bize gülermiş!

Kıyılar ova gibi,
Dokuyorken yurdumu,
Yurtsever çocukları,
Umudu dokuyormuş...

Yeşil, mavi iç içe,
Dostluğu simgeliyor.
Tarihî yöreleri,
Gezmekle bitmiyormuş.

Türkiye’m canım benim!
En büyüğü sevgilerin!
Sana söz veriyorum.
Solmayacak güzelliğin!

Nesrin SIRMATEL

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Şaire göre Türkiye nasıl bir yermiş?

2. Türkiye’mizde güneş ne zaman gülermiş?
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Dilimizi

bayraklarla

severiz

okulumuzu

süsledik

büyüklerimizi

öğretmen

bayramlarda etmeliyiz

ziyaret

fıkra

anlattı

4. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler 
oluşturup yazınız.

3. Şair Türkiye’ye hangi konuda söz veriyormuş?

5. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını cümle içinde kul-
lanınız.

büyük     
güzel      
sabah      
ilk       
erken    
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6. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışları yapılmıştır. Ya-
zım yanlışlarını örnekteki gibi belirleyip altlarına doğrularını 
yazınız.

7. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümleleri altlarındaki 
satırlara uygun noktalama işaretlerini kullanarak yeniden 
yazınız. 

Güzel ülkem Türkiye( )de yaşıyorum.

Nasrettin Hoca( )nın fıkralarıyla güleriz.

Karagöz( )le Hacivat( )ın Bursa( )da yaşadığı söylenir.

“Düğün Yemeği” metninin yazarı Bestami Yazgan( )dır.

Nasrettin Hoca( )nın, Akşehir( )de dünyaya geldiği 
tahmin edilmektedir.

d üğünde her misafir mutluluğu paylaşır.
Düğünde her misafir mutluluğu paylaşır.
karagöz’le hacivat bizi eğlendirir.

Her bayram eskişehir’e gideriz.

Öğretmenimiz nasrettin hoca fıkrası anlattı.
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SÖZLÜK

A

albüm: Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir 
defter türü.  

D

dost: Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anla-
şılan kimse, düşman karşıtı.  

E

engel: Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mah-
zur.  

etki: Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üze-
rindeki gücü, tesir.  

M

medeniyet: Uygarlık.  

millî: Milletle ilgili, millete özgü, ulusal.  

misafirperver: Konuksever. 

P

plan: Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması ta-
sarlanan düzen. 
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