
Cemile ile Cem bahçede oynuyorlardý. "Cik cik cik!" diye bir ses 

duydular. Ses çatýdan geliyordu. Cem hemen çatýya çýktý. Yaralý bir 

kuþ buldu. Kuþu eline aldý. Cemile’nin yanýna geldi. Hemen kuþun 

yarasýný sardýlar. Su içirdiler. Yem verdiler. Kuþa birkaç gün baktýlar. 

Böylece kuþ iyileþti. Ýyileþen kuþ "Cik cik cik!" diye öterek yeniden 

uçmaya baþladý. Cem ile Cemile bundan çok mutlu oldular. 

YARALI KUÞ

"Cik cik cik!" sesi nereden 

geliyordu?
1

Çatýdan Bahçeden

Cemile ile Cem nerede 

oynuyorlardý?
2

Bahçede Evde

Kuþ kaç günde iyileþti?3
Bir gün Birkaç gün

Cem, çatýya çýktýktan sonra 

ne yaptý?
4

Kuþu eline 
aldý.

Kuþu kafese 
koydu.

5
Kuþun yarasýný sardýktan 

sonra ne yaptýlar?

Kuþu çatýya
býraktýlar.

Su ve yem
verdiler.

Metinle ilgili verilen sorularýn doðru yanýtýný iþaretleyin.

Adı Soyadı:



"Aile" sözcüðü dört harften oluþmuþtur.D Y

"Ailemi çok seviyorum." cümlesi 9 heceden oluþmuþtur.D Y

Alfabemizde 29 harf vardýr.D Y

"a" sesi hem harf hem hecedir.D Y

Türkçe sözcüðü tek hecelidir.D Y

çiçekaðaç ormankuþ arý

______:

______:

______:

______:

______:

derslik kahvaltý kumbara merdiven tutum

Para biriktirmek için kullanýlan küçük kap

Para veya herhangi bir þeyi dikkatli kullanma

Öðrencilerin ders yaptýklarý yer

Çýkmaya veya inmeye yarayan basamaklar

Genellikle sabahlarý yenen hafif yemek

Aþaðýdaki doðru-yanlýþ etkinliðini tamamlayýn.
1

Boþ yerleri uygun sözcüklerle tamamlayýn.2

a.

b.

c.

ç.

d.

Sözcükleri uygun görsellerle eþleþtirin.3

Kitabımız dijital ortamda gösterim amaçlıdır. Basılması ve çoğaltılması "FSEK Kanunu 71. madde" gereği yasaktır.

D    Y

1                            2                             3                          4                        5



Güvenlik Kurallarý

Merdivenlerden inip çýkarken han-

gilerini yapmalýyýz? Ýþaretleyin.

1

Koþarak inmeliyiz.

Saðdan inip çýkmalýyýz.

Saðdan çýkýp soldan inmeliyiz.

Sýrtýmýzda çanta varsa korkuluklara 

tutunmalýyýz.

Asansör kullanýrken nelere dikkat 

etmeliyiz? Ýþaretleyin.

2

Islak zeminde nasýl davranmalýyýz?

Ýþaretleyin.

3

Tek baþýmýza binmemeliyiz.

Kabini görmeden adým atmamalýyýz.

Asansörü çaðýrmak için butonlara 

sürekli basmalýyýz.

Asansöre geri geri binmeliyiz.

Tabaný kaymayan ayakkabý giymeliyiz.

Evde yerler ýslakken koþmalýyýz.

Banyoda tabaný kaymayan malze-

meden yapýlmýþ terlikler giymeliyiz.

Islak merdivenlerden koþarak 

çýkmalýyýz.

Kitabımız dijital ortamda gösterim amaçlıdır. Basılması ve çoğaltılması "FSEK Kanunu 71. madde" gereği yasaktır.



Paralarýmýz

1 1 silgi, 1 kalem alan Ece, kaç lira öder?

2 Hakan, 1 kalemtýraþ, 1 makas aldý. 

Kaç lira öder?

3 Ezgi, 2 kitap alýrsa kaç lira öder?

4 Nuray 1 kalem, 1 cetvel, 1 defter alýrsa kaç lira öder?

5 Cenk’in 15 ¨’si vardý. 1 silgi ve 2 defter aldý. 

Cenk’in kaç lirasý kaldý?

2 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 5 ¨

7 ¨ 10 ¨ 4 ¨

Kitabımız dijital ortamda gösterim amaçlıdır. Basılması ve çoğaltılması "FSEK Kanunu 71. madde" gereği yasaktır.
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