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Bilmeceler

Okuma Anlama Metinleri
Şifreli işlemler

Bulmacalar
Fıkralar 
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Hatırlayalım

Varlıkların yaptıkları işleri, oluşları, hareketleri bildi-

ren sözcüklere eylem denir.

Uçakların taşıdığı afişlerde yazan cümleleri okuyarak eylemlerin altını çizin.  

Akşam ödevimi yapmayı unutmuşum.

Baharda çiçekler açar.

Yaz sıcakları meyveleri olgunlaştırmış.

Biz ailecek okumayı çok severiz.

Hava güzel olunca pikniğe gideceğiz.

Evden okula yürüyerek giderim.

Uzaktan gördüğüm kardeşime el salladım.

Yemeklerden sonra dişlerimi fırçalarım.
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Eylemleri Bulalım
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Paralarımız

Görselleri inceleyin. Görsellerin fiyatlarına karşılık gelen kutucuğa görse-

lin yanındaki harfi yazarak eşleştirin.

¨ 3,75

1
3 tane ¨ 1 
1 tane 50 krş
1 tane 25 krş

6
1 tane ¨ 10  
1 tane ¨ 1 
2 tane 25 krş

2
5 tane 50 krş

7
3 tane 50 krş

9
4 tane 50 krş

3
1 tane ¨ 5 
2 tane 50 krş 
2 tane ¨ 1 8

3 tane ¨ 1 
1 tane 25 krş

4
1 tane ¨ 5, 2 tane ¨ 1 
1 tane 50 krş
3 tane 10 krş

5
 5 tane 10 krş

¨ 2
¨ 3,25

¨ 7,80 ¨ 8 ¨ 1,5

50 Krş
¨ 2,50
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 Geniş ağızlı bir süt şişesinin içine bir miktar kâğıt parçası yakıp atın. İyice 

pişmiş bir yumurtayı soyarak  şişenin ağzına koyun. 

 Yanan kâğıtlar şişenin içindeki havanın ısınıp dışarı çıkmasına sebep ola-

caktır. Bu sırada dışarıdaki soğuk hava şişenin içine girmeye çalışıp yumur-

tayı içeri doğru itecektir. Yumurtamız ya içeri düşecek ya da şişenin ağzında 

sıkışıp kalacaktır.

Hava Basıncı

Malzemeler:

• Geniş ağızlı süt şişesi

• Kâğıt parçası

• Pişmiş yumurta

ÖNEMLİ

Bir büyüğünüzden yardım 

almayı unutmayın.
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Kesirler

Aşağıdaki şekillerin kesir değerlerini yazıp, sayı doğrusunda yerini gösterin.
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Yönergeleri takip ederek bilgiye ulaşın.

• Sağ üst raftan sağdan 4. kitabın üzerindeki kelime
• Sol üst rafta soldan 5. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ alt rafta soldan 2. kitabın üzerindeki kelime
• Sol alt rafta baştan 3. kitabın üzerindeki kelime
• Sol üst rafta 1. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ üst rafta soldan 2. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ alt rafta sonuncu kitabın üzerindeki kelime
• Sol üst rafta doğal sayının yanındaki kitap üzerindeki kelime
• Sol alt rafta sondan bir önceki kitabın üzerindeki kelime
• Sol alt rafta sonuncu kitabın üzerindeki kelime
• Sağ üst rafta sağdan 2. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ alt rafta 1. kitabın üzerindeki kelime
• Sol üst rafta sondan bir önceki kitabın üzerindeki kelime
• Sol alt rafta soldan 4. kitabın üzerindeki sayı
• Sol alt rafta doğal sayılı kitabın yanındaki kitabın üzerindeki kelime
• Sağ alt rafta soldan 4. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ alt rafta sağdan 3. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ üst rafta 1. kitabın üzerindeki kelime
• Sağ alt rafta soldan 3. kitabın üzerindeki kelime

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

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

Gülme anında vücudumuza normalden 14 kat daha fazla oksijen
pompalanır. Bir dakikalık gülme 12 dakikalık bir koşuya eş değerdir.

Bilgiyi Bulalım
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Okuma - Anlama

İki Arkadaİ

SâlimveGânimismindeikiarkadaşvardı.Kısmetaramakiçinbirliktese
yahat ediyorlardı. Bir yabanî çölde epey zaman yol aldıktan sonrabir daşa
vardılar.Daşıneteşindebüyükbirhavuzgördüler.Denizmisalibirşeyolup
etrafındaçeşitçeşitaşaçlarveçiçeklervardı.

BuncazamanvahşîçöldekoşmuşbulunanSâlimveGânimbuserinvegüzel
yerigörüncebirazistirahatetmekistediler.Etrafabakınırlarkenbeyazbir
mermergördülerüzerinde:Eyyoluburayauşrayacakolanmisafir!şuhavuzu
yüzerekkarşıtarafageçersenoradataştanyapılmışbirarslangörürsün.Onu
omuzunaalarakbirhamledeşudaşıntepesineçıkarırsanbüyükbirarmaşana
kavuşursun.Ancakbuaşıryüküyokuşyukarıçıkarırken,yoldaçalıvedikenler
le,yırtıcıhayvanlarlakarşılaşmayıdagözealmalısın,yazıyormuş.

Sâlim Gânim’e: Daşın başında hangi armaşanla karşılaşacaşımı bilmeden
buzahmetigözealmayıakıllıcabulmuyorum,diyerekaslanheykelinitaşıma
yacaşını söylemiş.Gânim iseSalim'e, "Arkadaş,zahmetsizhiçbir şeykaza
nılamaz, insanherşeyigayretisayesindekazanır"diyerekonu iknaetmeye
çalışmış.AncakSalimiknaolmadışıgibiyoldakarşılaşacaşıtehlikelerdensöz
ederekGânim'ideyolundandöndürmeyeçalışmış.Gânim'iyolundandöndüre
meyenSâlimarkadaşınınkarşılaşacaşıbelalarıgörmekistemedişinden 
eşyalarınıtoplayıpGânim'inyanındanayrılmış.
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Gânimise,Salimgittiktensonradeyiphavuzaatlamış.Çeşitlizorlukluklar
lakarşıyakadaryüzmüş.Taştanarslanıbinbirgüçlükledaşıntepesinekadar
çıkarmış.Daşıntepesineçıkıncaaslanheykelibüyükbirgürültüylekükreye
rek,etrafıçınçınçınlatmış.Bukükremelerdaşınötetarafındakibüyükşehire
kadarulaşmış.Arslanınsedasıoşehrekadarvarınca,şehirdenbirbölükinsan
daşadoşrukoşmayabaşlamış.Gânimkendisinedoşrukoşaninsanlardandolayı
büyükbirkorkuyakapılmış.Ancakdahasonrayaklaşanbuinsanlarınkötüni
yetliolmadışınıanlamış.

Gânim'in yanına gelen bu topluluk Gânim'e padişahlara yakışır elbiseler
giydirip,güzelbiratabindirmişler.Neşe içindeGânim'ideyanlarınaalarak
şehirlerinedoşruyolaçıkmışlar.

şaşkınlışıgeçenGânimbütünbuyaşanlarınsebebinikendisinigötürenin
sanlarınilerigelenlerinesormuş.Onlarda:Ogördüşünhavuzvetaştanarslan
sihirlişeylerdir.Hernezamanbizimpadişahımızvefatederse,onunvefatının
arkasından,budaşüzerindensizingibibirkişininbaşarımüjdesiolmaküzere
arslanınkükremesigelir.Adıgeçenhavuzuyüzerekgeçip,kocaarslanıdaşa
çıkaran vehiçbir zahmetten, zorluktan yüz çevirmeyecekderecede gayret
sahibiolankişininbiziyönetmeyelayıkolduşunudüşünürüz.şştebundandola
yısenikendimizeyöneticiolarakseçtik,demiş.

ÇektişizahmetekarşılıksahipolduşutalihtendolayıGânim,çokmutluolmuş.

KelileveDimne

Beydeba
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Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlarıyla eşleştirin. Eşleştirdiğiniz kelime ile 
ilgili cümle kurun.

Zıt Sözcükler

aşağı

cevap

cimri

ihtiyar

yüksek

pahalı

uzak

yaş

zor

hafif

fakir

dost

aç

soru

tok

genç

cömert

kolay

kuru

ağır

ucuz

alçak

yakın

düşman

zengin

yukarı

9

Soru sordum.

Dayım çok genç.

Düşmanlar var.

Ablam ağır.

Yukarı çık.

Amcam zengin.

Evimiz yakın.

Et ucuz.

Karnım tok.

Annem cömert.

Ağaç kurumuş.

Sorular kolay.

Boyum alçakta kaldı.
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Saksıda Nane

• Baharlı, özel kokulu ve acımsı lezzetinden 
dolayı çok sevilir nane. Yaprakları taze iken 
veya kurutulduktan sonra yemek, çorba ve 
salatalarda kullanılır. Sindirim organlarına 
olumlu etkide bulunan çok şifalı, iştah açıcı 
bir sebzedir.

• Nane, ılık ve nemli yerlerden hoşlanır.
• Nane, kumlu, killi topraklarda yetişir.

• Gölge yerleri daha çok sever.

Nanemizi ekelim.
Pazardan aldığınız nane demetinden 1 - 2 dal alıp 
su dolu bir bardağa koyun ve güneş alan sıcak 
bir ortamda bekletin. 4 - 5 günde nane dallarınız 
köklenmeye başlayacaklar. 
Köklenen bu dalları hazırladığın saksıya toprağı 
ve gübreyi karıştırdıktan sonra derin çukur aça-
rak dikin. Sonra saksınızı pencerenin önüne veya 
balkona koyun.

NOT: Nane, suyu seven bir 
bitkidir. Fıs fıs yönte-
miyle tüm yapraklar 
ve toprak ıslanacak 
şekilde günlük sula-
ma yapın.

Malzemeler:

• 1, 2 dal nane

• Bardak

• Su

• Saksı

• Toprak ve gübre

10
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Altışar ritmik sayarak yarışı tamamlayın. Bulduğunuz sayılara karşılık 

gelen harfleri yazarak şifreyi çözün.
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İifreyi Bulalım

Y A R I Ş I  T A M A M L A D I M
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Bilmece - Bulmaca

Bilmeceleri okuyup görseli ile eşleştirin.

 Önce yeşildi.
 Kurudu kesildi.
 Duman oldu.
 Kâğıt oldu.
 Elimize kitap oldu.

 Ufacık, minicik
 Üretir, tüketir.
 Yiyenleri iyi eder.

 Yeşil iken al olur.
 Tane tane bal olur.
 Sakın ezme onu
 İki elin kan olur.

 Altı kanatlı hayvan
 Kanatları yayvan
 Her yere konan
 Hastalık bulaştıran.

 İçerde hanım var
 Dışarda saçları
 Sarı sarı dökülür
 Kuruyunca büzülür.

12
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Arıların taşıdıkları cümlelere uygun sonuçlar yazarak sebep - sonuç cüm-

leleri oluşturun.

Derslerine çok 
çalıştığı için

Arabası 
bozulduğundan

Dişlerini düzenli
fırçalamadığı

için

Trafik kurallarına 
uyduğu için

Düzenli beslendiği 
için

Akşam eve geç
geldiğinden

Sebep - Sonuç Cümleleri

Başarılı oldu.

Geç kaldı.

Ağzında 3 tane çürüğü var.

Ceza almadı.

Sağlıklı büyüyor.

Sabah uyanamıyor.
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Problemse Çözerim

1. Özgür 396 sayfa kitabın 124 sayfasını     
 1. gün, 62 sayfasını 2. gün okumuştur. 
 3. gün kaç sayfa okursa kitabı bitirmiş 

olur?

2. Murat'ın boyunun 29 fazlası 165 cm'dir. 
 Ali'nin boyu ise Murat'ın boyundan 33 cm 

fazla ise Ali'nin boyu kaç cm dir?

3. Sena'nın yaşı ile babasının yaşının top-  
lamı 42'dir. Sena doğduğunda babası 24 
yaşındaydı. Sena şimdi kaç yaşındadır?

4. Bir elbisenin fiyatı, bir kazağın fiyatının 2 
katı kadardır. Kazak 24 lira ise elbise ve 
kazağın toplam fiyatı ne kadardır?

5. Neva'nın okulu ile evi arası 280 metredir. 
 Neva sabah okula gidip, öğlen yemeğe 

eve geliyor ve tekrar okula gidiyor. Neva 
günde kaç m yol gidiyor?

210 sayfa

169 cm

a+b=42

a=42-24

a=18

a-

b=2a 24+48= 72 tl

1120 metre
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Feelings

Look at the pictures and circle the correct answers. There is one example for you.

He is cooking   /  dancing.

He is swimming   /  eating.

She is dancing   /  studying.

He is swimming   /  cooking.

She is cooking  /  running.
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Dedeciğim, 
bak annemle babamın bir fo-

toğrafını buldum. fotoğrafın 
çekildiği yerde harika bir de-

niz var.

o zaman başlasın 
yolculuğumuz. orası kele-

bekler vadisi. yaslan arkana 
ve beni bekle.

vadi ismini, barındırdığı 80'den 
fazla kelebek türünden almıştır. 
vadide aynı zamanda "Kelebekler 

okulu projesi" olarak adlandırı-
lan bir proje vardır.

kelebeklerle bir 
HAYAT harika. 

Bu nasıl bir proje?

sanatsal, zihinsel ve bedensel 
disiplinler yoluyla doğa duyar-
lılığı arttırarak çevre bilincini 
uyandırmak için oluşturulan bir 

projedir.

Harikaymış. benim hemen ar-
kadaşlarıma anlatmam lazım. 
böyle güzel bir yeri tanımalı 

ve korumalılar.

O fotoğraflar ne dede?

kelebekler vadisi.

Okadar önemli bir yer yani.

Burası muğla ili Fethiye ilçesi ölüde-

niz belde sınırları içerisinde bulunan 

bir hazinedir. 1995 yılından Beri yapı- 

   laşma yasaklanmıştır.

yani kelebekle-
rin evi mi?

hadi ama dede senin 
bilmediğin bir yer yok 

ki.

teşekkür ederim Alican. 
Yalnız bu bilgileri, bu yer-
leri çok okuyarak, gezerek 

edindim.

hııı, 
çıkaramadım. 
Neresi acaba?


