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Aşağıdaki tekerlemeyi iki kere okuyunuz. 

KOMŞU KOMŞU 

OKUMA-ANLAMA 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Komşunun oğlu ne getirmiş?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kara kedi neredeymiş?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Dağ neredeymiş?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tekerlemede adı geçen görsellerin adını yazınız. Anlamlarını tahmin ediniz. 

-Komşu komşu
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?

-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.

METİN ÇALIŞMASI 

ADI SOYADI: 20. hafta

1. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDITÜRKÇE 
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GÖRSEL OKUMA 

Görsellerdeki mevsimlerin çağrıştırdığı üç kelime yazınız. 

ANLAMLI VE KURALLI CÜMLE 

Aşağıda karışık olarak verilen kelimeler ile anlamlı ve kurallı cümleler yazınız. 

1. Defteri- aldım- resim
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Aldım- kırmızı- balon
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. İle- Kerem- oynadı- Aslı
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Köye- gitti- tatilde
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Sütü-içti- tabaktaki- kedi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Erken- geldi- eve- Mert
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÜRKÇE 

Cümleye büyük harfle başlamayı unutmayınız.
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TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ 

Aşağıdaki problemi çözünüz. Boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

Mine, yerdeki elmaları sepetine koyunca, sepette toplam kaç elma olur? 

TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ 

Aşağıdaki problemleri çözünüz. 
1. Ahmet 8, Sinem 4 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

2. Parkta 9 kız, 6 erkek çocuk oynuyor. Parkta oynayan çocukların toplamı kaçtır?

3. Burak’ın 12 bilyesi, Sefa’nın 5 bilyesi vardır. İkisinin toplam bilye sayısı kaçtır?

MATEMATİK 

Plan uygulaması:

Problemi anlama: ………………………………………….. toplam kaç elma olduğu soruluyor. 

Plan yapma: ………………………………………… işlemi yapmalıyız. 

………………………………. elma sayısı 
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DENGELİ BESLENME 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Günde kaç öğün yemek yememiz gerekir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Gün içinde yediğimiz öğünlerin adları nelerdir?

a)………………………………………. 
b)…………………………………….. 
c)…………………………………….. 

3. Kahvaltıda tüketilmesi gereken besinlerin numarasını kutucuğa yazınız.

YİYECEK HAZIRLAMA 

Aşağıdaki yiyeceklerden hangisini kendiniz hazırlayabilirsiniz? İşaretleyiniz.

Aşağıdaki ifadelerden doğru ise başına D, yanlış ise Y harfi yazınız.

Kendimize yiyecek hazırlarken temizliğe dikkat etmeliyiz. 
Yiyecek hazırlarken bıçak kullanırız.
Yiyecek hazırlamadan önce ellerimizi yıkamalıyız. Yiyecek 
hazırlarken ocak kullanabiliriz.
Elektrikli aletleri kendi başımıza kullanmak tehlikelidir.

HAYAT BİLGİSİ 

Kahvaltı:

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

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


