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 Tavşan nerede yaşıyormuş?

 Tavşan neden evden çıkmak zorunda kalmış?

 Tavşan su almak için nereye gitmiş?

 Hangi hayvanlar tavşandan korkmuş?

KORKAK TAVŞAN
   Ormanın birinde korkak bir tavşan yaşarmış. Her şey onu 
korkuturmuş. Bu yüzden evden dışarı çıkamazmış. Bütün gün 
pencereden dışarıyı seyredermiş. Diğer hayvanlar dışarısının o 
kadar da korkulacak bir yer olmadığını söylermiş. Ama onun 
cesareti yokmuş. 
   Bir gün çok susamış. Evde bir damla suyu kalmamış. Ge-
tirecek kimseyi de bulamamış. Susuzluğu geçsin diye beklemiş. 
Ama gittikçe daha da susuyormuş. Bütün cesaretini toplayıp 
çıkmış. Nehre ulaşmış. Onu gören kurbağalar nehre atlamış. 
Bakmış ki korkulacak bir şey yok. Hatta ondan korkanlar bile 
var. Kendine bir güven gelmiş. O günden sonra korkuyu 
unutmuş. Her gün arkadaşlarıyla dışarıda oynamış.

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayalım.
Okuyalım - Anlayalım
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1. GÜN

Tavşan ormanda yaşıyormuş.

Evde suyu kalmadığı için.

Nehre gitmiş.

Kurbağalar tavşandan korkmuş.
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Alfabemizdeki Harfler

Cümleler şifrelenerek yazılmış. Alfabe sırasında hangi
sayının hangi harfe denk geldiğini bularak şifreyi çözelim.
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1. GÜN
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Aşağıda sözlük anlamı verilen kelimeler harfleri karışık 
olarak yazılmıştır. Bu kelimeleri bulup anlamları ile eş-
leştirelim.

Aşağıda görselleri ile birlikte verilen kelimelerin anlamını 
sözlükten bularak yazalım.

Kelimelerin Sözlük Anlamı

Yüksek yerden atlayan 
kişinin yere rahatça 
inmesini sağlayan araç.

1

Sinema makinesiyle izleyi-
cilere gösterilen yapıt.

2

Toplumun ilgilendiği çeşitli 
konularda bilgi veren 
günlük yayın.

3

Kişinin üzerinde büyüdüğü, 
üzerinde hür yaşadığı 
toprak parçası.
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2. GÜN

film

vatan

paraşüt

gazete

İçinde her türlü 
oyunun sergilendiği yapı.

Para karşılığı alınan 
kâğıt, belge.
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Hecelerden Kelimeye / Satır Sonu

Heceleri birleştirerek anlamlı kelimeler oluşturalım.
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Satır sonunda doğru bölünen kelimelerin tavşanını boya-
yalım.
....... a-
yakkabı ..

....... tra-
fik ........

.. kangu-
ru .........

........ ke-
stane ....

.... mağ-
ara .......

...... eğit-
im ..........

....... bis-
küvi .......

....... ba-
şöğretmen...

2. GÜN

mektup armut

sarı eksi

çocuk

kilim

yağmur sehpa
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Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayalım.
Okuyalım - Anlayalım

 Sabiha Gökçen kimdir?

 Sabiha, Atatürk’ü nerede görüyor?

 Sabiha, nerede öğretmenlik yapmış?

 Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir.” sözünün anlamını araş-
tırıp yazalım.

SABİHA GÖKÇEN
Merhaba. Ben Sabiha Gökçen. Dün-

ya’nın ilk kadın savaş pilotuyum. Bir gün 
Atatürk Yalova’ya gelmişti. Onu görür 
görmez yoluna çıktım. “Ben okumak istiyorum. Ama bunun 
için imkanımız yok.” dedim. O kadar çok istiyordum ki oku-
mayı. Atatürk de bunu gözlerimden anlamış olmalıydı. Beni 
manevi kızı olarak aldı. En iyi okullarda okuttu. 

Sonuçta Dünya’nın ilk kadın savaş pilotu oldum. Türk 
Kuşu Uçuş Okulu’nda öğretmenlik yaptım. Pilotlar yetiştir-
dim. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir.” sözünü hiç aklımdan 
çıkarmadım.

5

3. GÜN

İlk kadın savaş pilotudur.

Yalova’da görüyor.

Türk Kuşu Uçuş Okulu’nda öğretmenlik yapmış.



www.ogretmenevde.com.tr .SINIF
TÜRKÇE

1 , 2, 3 ve 4 Heceli Kelimeler

Aşağıdaki yönergeleri uygulayalım. Cevapları bulmacaya 
yerleştirelim.

1. “A” harfi ile başlayan tek heceli bir gök cismi
2. İki heceli bir yağış çeşidi
3. “K” harfi ile biten iki heceli bir hava taşıtı
4. Üç heceli vahşi bir kuş
5. “A” harfi ile başlayan dört
 heceli ayağa giyilen bir giysi
6. Dört heceli bir renk
7. Dört heceli bir sürüngen
 hayvan
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3. GÜN
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Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler

Aşağıda çocuklar kelimeleri satır sonunda bölerek yazmış-
lar. Doğru böldükleri her kelime için kartlarından yıldız-
ları boyamışlar. Hangi kart hangi öğrenciye ait bulalım.
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Adı:

Adı:

Adı:

Adı:

Adı:

      üstüm-
deki

          tr-
endeki

      deniz-
atı

        yağ-
murluk

          a-
şağıda

        por-
takal

         be-
nim

         ba-
rdakta

      huzur-
evi

      onun-
la

       bası-
mevi

         ye-
mekte

         ail-
emiz

         o-
nunla

       tele-
vizyon

         ca-
nlar

          s-
porcu

       içind-
eki

       mey-
ve

       inat-
çı

Emre

Emre

Deniz

Sinan

Asya

Derin

4. GÜN

Derin

Asya

Deniz

Sinan
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Konuşma ve Okuma Kuralları

Hangi öğrenciler bilgi edinme amacıyla, hangileri eğlen-
ce amacıyla okuma yapmaktadır? İsimlerini doğru alan-
lara yazalım.

Aşağıda verilen kurallardan konuşma kuralı olanlar için 
mavi kutuyu, okuma kuralı olanlar için sarı kutuyu işa-
retleyelim.

Masal 
okuyorum.

Gazete 
okuyorum.

Tekerleme 
okuyorum.

Ansiklopedi 
okuyorum.

Hikâye 
okuyorum.

Sözlük 
okuyorum.

Selin Berk Beliz

Lale Mert Can

Bilgi Edinme Amaçlı Eğlence Amaçlı

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

Kurallar
Dinleyicilerle göz teması kurmak.
Konu dışına çıkmamak.
Parmakla takip etmemek.
Vurgu ve telaffuza dikkat etmek.
Noktalama işaretlerine dikkat etmek.
Beden dilini doğru kullanmak.

Konuşma  Okuma
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4. GÜN

Berk, Lale, Can Selin, Beliz, Mert
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Tabloda verilen kelimeleri inceleyelim. Yanlış yazılmış 
kelimelerin doğrusunu “Doğru” kutusuna yazalım.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Aşağıdaki cümleleri, yazım yanlışlarını düzelterek yeniden 
yazalım. Uygun noktalama işaretlerini kullanalım.

öğretmen ali

ramazan bayramı

konur sokak

sevgi ilkokulu

eda ile mert

kedim tarçın

kitap okudu.

Yanlış Doğru

duru ile derin, türkbirliği ilkokulu’nda öğrencidir

kurban bayramı ziyareti için denizli’ye gittik

pelin ve köpeği fındık buraya mı geliyor

anneannesi emek mahallesi, ata sokak’ta oturuyor

9

5. GÜN

Öğretmen Ali

Ramazan Bayramı

Konur Sokak

Sevgi İlkokulu

Eda ile Mert

Kedim Tarçın

Kitap okudu.

Duru ile Derin, Türkbirliği İlkokulu’nda öğrencidir.

Kurban Bayramı ziyareti için Denizli’ye gittik.

Pelin ve köpeği Fındık buraya mı geliyor?

Anneannesi Emek Mahallesi, Ata Sokak’ta oturuyor.
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Aşağıdaki cümlelerin sonuna gelmesi gereken noktala-
ma işaretine ait şekli dairenin içine çizelim.

Aşağıdaki cümlelerde (  ) ile gösterilen yerlere uygun 
noktalama işaretlerini koyalım.

Noktalama İşaretleri

21 (  ) 06 (  ) 2012 tarihinde doğmuşum (  )
Okulda yapılan yarışmada 1 (  ) mi olmuş (  )
İstanbul (  ) Ankara ve İzmir en kalabalık illerimiz (  )
Dr (  ) Murat Ekin benim çocuk doktorumdur (  )
Ülkemizin adı kısaca T(  )C(  ) şeklinde yazılır (  )
Eyvah (  ) Kalemimi (  ) silgimi evde unutmuşum (  )
Annem saat 08 (  ) 30’da mı evden çıktı (  )
Of (  ) gerçekten çok bekletti (  )
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Neden bizimle birlikte gelmiyorsun
Yaşasın, hafta sonu tiyatroya gidiyoruz
Törende “Çocuk” adlı şiiri okuyacak
Peki hangi tür kitapları okumayı seversin
Yağmur yağınca bir yere sığınıp bekledik
Of, bu işe gerçekten çok canım sıkıldı
İkinci gezegenin adının ne olduğunu sordu

5. GÜN
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6. GÜN

Ulaş elma masa

yedi

ayva

aslan
halı erik

arı
sandalye

dokuz

karpuz

balık
Zuhal bir

tırtıl

Pınar

üç koltuk Yağmur

Aynı renk bulutlarda yazılı kelimeleri alfabetik olarak
sıralayalım.

Kelimelerin Sözlük Sırası
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ayva - elma - erik - karpuz

bir - dokuz - üç - yedi

arı - aslan - balık - tırtıl

Pınar - Ulaş - Yağmur - Zuhal

halı - koltuk - masa - sandalye
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6. GÜNCümleleri Tamamlayalım

Aşağıdaki cümleleri doğru kelimelerle tamamlayalım.

çalışkan

Samsun’da

Subay

Rıza

Zübeyde

Cumhuriyeti

liderlik

Ankara’da

Dolmabahçe

Selanik’te

kardeşinin

başarıyla

Atatürk                  doğdu.
Annesinin adı                  Hanım’dır.
Babasının adı Ali                  Bey’dir.
Kız                  adı Makbule’dir.
Atatürk                  bir öğrenciydi.
Okullarını                  bitirdi.
                  oldu ve orduya katıldı.
                  Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.
Milletimize                  yaptı.
                 kurdu ve yenilikler yaptı.
Atatürk,                 Sarayı’nda öldü.
O, şimdi                  Anıtkabir’de yatıyor.
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Selanik’te
Zübeyde

Rıza
kardeşinin

çalışkan
başarıyla

Subay
Samsun’da

liderlik
Cumhuriyeti

Dolmabahçe
Ankara’da
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7. GÜNKonu - Ana Fikir

Aşağıdaki metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.

SEVGİ
   İçinde hiç kötülük olmayan bir adam bir 
gün nehre düşmüş. Suda bata çıka ilerlerken 
yanına bir akrep gelmiş. Akrep de suda boğul-
mak üzereymiş. Onu kurtarmak istediği için elini 
akrebe uzatmış. Ama akrep onu sokmaya çalışmış. Adam 
tekrar elini uzatmış. Akrep yine aynı şeyi yapmış.
   Olanları gören başka biri, adama akrebi kurtarmaktan 
vazgeçmesini söylemiş. Bunun üzerine iyiliksever adam “Ak-
rebin doğasında sokmak var. Benim doğamda ise sevmek. 
Neden akrep beni sokmaya çalışıyor diye ben sevmekten 
vazgeçeyim?” demiş.
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 Metnin konusu nedir?

 Metnin ana fikri nedir?

 Nehirdeki adamın yanına ne gelmiş?

 Adam akrebe elini neden uzatmış?

Nehre düşen adamın yaşadıkları.

Kötü insanlarla karşılaşsak da sevmekten vazgeçmemek.

Akrep gelmiş.

Onu kurtarmak istediği için.
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7. GÜNKarışık Kelimelerden Cümleye

Aşağıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı cümleler oluş-
turarak örnekteki gibi yazalım.

Hasta olunca doktora 
gittim.

doktora

3

hasta gittim olunca

1 4 2

Elif giymiş etek bugün

ellerini önce yemekten yıkadı

hafta gittik sonu İstanbul’a

durmamız gerekir ışıkta kırmızı

odanı yatmadan önce toplamalısın

köpek balığı hastalanmaz hiç

yarın olacakmış okul tatil

14

Elif bugün etek giymiş.

Yemekten önce ellerini
yıkadı.

Hafta sonu İstanbul’a
gittik.

Kırmızı ışıkta durmamız
gerekir.

Yatmadan önce odanı
toplamalısın.

Köpek balığı hiç
hastalanmaz.

Yarın okul tatil
olacakmış.

1

3

1

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

4

2

4

3

1

2

2

4

3
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8. GÜNCümle mi Değil mi?

Kartlarda yazılı olanlardan cümle olanların köpeğini 
boyayalım.

Burak akşam
babasıyla

Bir gün hocanın
eşeği çalınmış

Yolda gelirken
yavru kedi gördüm

Okuldan gelince
ödevimi

Kenan bahçede
oyun oynadı

Kitap okumayı çok
seviyorum

Marketten süt ve
ekmek İşimiz bitince ışıkları

Evi su bastığı için
çok

Eyvah, dolapta hiç
meyve kalmamış

Birlikte film
izleyelim mi

Kırmızı siyahtan
daha güzel bir

15
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8. GÜN

Her gruptaki zıt anlamlı kelimeleri işaretleyelim. İşaret-
lemediğimiz kelimenin zıt anlamını kutuya yazalım.

Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına 
yazalım.

Zıt Anlamlı Kelimeler

akşam
gece
sabah

kısa
büyük
küçük

aşağı
yukarı
içeri

kapalı
kapat
açık

hızlı
yavaş
kuru

yeni
kirli
eski

üstünde

uzak

çok

güzel

yüksek

erken

ıslak

artı

kolay

ön

doğru

sağlam

sıcak

ağır

gündüz

altında
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uzun dışarı

ıslakaç temiz

yakın

az

çirkin

alçak

geç

kuru

eksi

zor

arka

yanlış

çürük

soğuk

hafif
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9. GÜNŞiir

Aşağıdaki şiiri okuyalım. Soruları cevaplayalım.

CANIM ATATÜRK’ÜM
Atatürk’üm seni çok severim,

Sen bizim yurdumuzu kurtardın.

Sen hep yanımda olacaksın,

Her zaman kalbimde yaşayacaksın.

Şiirin başlığı nedir?

Seni hiç yanımdan ayırmayacağım,

Sen benim kahramanımsın.

Hep vatanın için çalıştın,

Çocuklara güzel bir vatan bıraktın.
Duru KUZUOĞLU

Şiir kaç dizeden oluşmuştur?

Şiirin konusu nedir?

Şiiri kim yazmıştır?

17

Canım Atatürk’üm

Sekiz dizeden oluşmuştur.

Atatürk’tür.

Duru Kuzuoğlu yazmıştır.
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9. GÜN

Ayıcıklarda yazan kelimelerin eş anlamlılarını yazalım.

kırmızı ıslak sonbahar beyaz

kara sene doktor yürek

Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştirelim.

Eş Anlamlı Kelimeler

öğrenci

kelime

cevap

misafir

tabiat

küçük

isim

sözcük

konuk

talebe

yanıt

doğa

ad

ufak

soru

hatıra

öykü

okul

fayda

öğretmen

komik

mektep

sual

hikâye

anı

muallim

gülünç

yarar
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al

siyah

yaş

yıl

güz

hekim

ak

kalp
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10. GÜNEş ve Zıt Anlamlı Kelimeler

Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını vagonlara yazalım.

Eş anlamlı Zıt anlamlı Eş anlamlı Zıt anlamlı

Eş anlamlı Zıt anlamlı Eş anlamlı Zıt anlamlı

Eş anlamlı Zıt anlamlı Eş anlamlı Zıt anlamlı

Eş anlamlı Zıt anlamlı Eş anlamlı Zıt anlamlı

Eş anlamlı Zıt anlamlı Eş anlamlı Zıt anlamlı

beyaz yaşlı

yoksul kirli

uzak yarar

siyah cevap

soru ıslak

ak siyah
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fakir

ırak

kara

sual

zengin

yakın

beyaz

cevap

ihtiyar

pis

fayda

yanıt

yaş

genç

temiz

zarar

soru

kuru
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10. GÜNOlayların Oluş Sırası

Aşağıdaki görselleri oluş sırasına göre sıralayalım. Bu
sıraya dikkat ederek bir hikâye yazalım.

20

3

2

1

4
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11. GÜNYazım Yanlışları

Aşağıdaki yazım yanlışlarını düzelterek cümleleri yeniden 
yazalım.

ramazan bayramı tatilinde köye gittik.

Köpeğim çomarı veterinere götürdüm.

cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı.

babamla birlikte sinemaya gittik.

Kardeşim bilim çocuk dergisine abone oldu.

Arkadaşım ayşeyi çok seviyorum.

Bu yıl ankaraya gidemedik.

kedi ile fare arkadaş olmuşlar.

21

Ramazan Bayramı tatilinde köye gittik.

Köpeğim Çomar’ı veterinere götürdüm.

Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Babamla birlikte sinemaya gittik.

Kardeşim Bilim Çocuk Dergisi’ne abone oldu.

Arkadaşım Ayşe’yi çok seviyorum.

Bu yıl Ankara’ya gidemedik.

Kedi ile fare arkadaş olmuşlar.



www.ogretmenevde.com.tr .SINIF
TÜRKÇE

11. GÜN

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayalım.
Okuyalım - Anlayalım

GÜNEŞ’E DOKUNMAK İSTEYEN BALIK
   Denizin derinliklerinde yüzen rengarenk bir balık varmış. 
Arkadaşlarıyla oyunlar oynar, sularla şakalaşırmış. Çok de-
rinlerde olduğu için evi genelde karanlıkmış. Bir gün oyun 
oynarken evinden epey uzaklaşmış. Yüzdükçe etrafın aydın-
landığını fark etmiş. Işığın nereden geldiğini çok merak etmiş. 
Yanından geçen bir ahtapota sormuş.” Işığın kaynağı 
Güneş.” demiş ahtapot.
   Küçük balık Güneş’e dokunmak için su yüzeyine kadar 
yüzmüş. Ancak yine de Güneş’e ulaşamamış. Bu sırada bir 
oltanın ona uzandığını fark etmiş. "Oltaya tutunursam 
Güneş’e de ulaşabilirim.” diye düşünmüş. Oltadaki yemi ya-
kalamış. Sonunda kendini yeşil bir kovanın içinde bulmuş. 
Gökyüzüne bakmış. Güneş ona oldukça uzakmış. Yaptığı şey 
için çok pişman olmuş. Ağlamaya başlamış. Balıkçı onun 
farklı bir balık olduğunu düşünüp onu denize geri bırakmış. 
Küçük balık mutluluktan taklalar atmış. Hızla evine doğru 
yüzmüş. Bir daha da evinin yakınlarından ayrılmamış.

 Balığın evi neden karanlıklmış?

 Işığın kaynağı neymiş?
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Çok derinlerde olduğu için karanlıkmış.

Işığın kaynağı Güneş’miş.
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12. GÜNSoru Eki ve Kartpostal Yazımı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılabilecek 
soru eklerini işaretleyip, yazalım.

Kartpostal yazma kurallarına dikkat ederek seçtiğimiz bir 
kişi için aşağıya kartpostal yazalım.

Bana söyler

mısın misin mu

Resim          yapıyor?
mi mı mü

Sarı ceketimi gördün

müsün mi mü

Aldın         kalemimi?
mı mi mısın

Çok          meraklısın?
musun mu mi

Bana          söyledin?
mü mi mı

Okumayı seviyor

mi misin musun

Sinemaya gidecek

mıyız miyiz mü
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12. GÜN

gitarpaletudkemandavulMüzik

bıçakbaltatesteresandalyemakasAlet

kelebekyosunotçiçekağaçBitki

vişnerokaincirhurmakiviMeyve

pastamaruldomatesbarbunyapatlıcanSebze

sınavderssınıfinşaatokulÖğretmen

ahırsokakağılkümesevBarınak

çınarselvierikdutnergisAğaç

telsiztelevizyonkitapinternettelefonİletişim

planöruçakjetşilephelikopterHava
taşıtı

dereırmakdenizadagölSu

Kelimelerin Çağrıştırdıkları

Baştaki kelime ile ilgisi olmayan kelimeyi bulalım, çiçeği-
ni boyayalım.
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askerbekçijandarmapolisavukatGüvenlik


