
 

     

ADI SOYADI: 4. hafta 

2. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI  

YALNIZ AYICIK BUBU 

Ormanın birinde, güzel mi güzel çiçekler, uzun mu uzun ağaçlar, 
sevimli mi sevimli hayvanlar varmış. Şırıl şırıl akan derelerden geyikler 
su içer, berrak sularında ceylanlar güzelliklerine bakarlarmış. 
Kaplumbağalar, yavaş yavaş yol alırken tavşanlar hoplayıp zıplarmış. 
Bunca mutlu hayvanın arasında yapayalnız bir ayıcık yaşarmış. Bu ayının 
adı Bubu imiş. Bubu o kadar büyük ve heybetliymiş ki diğer hayvanlar 
ondan korkar, yanına bile yaklaşamazlarmış.  Bubu’nun kendilerine zarar 
vereceğini düşünürlermiş. Aslında Bubu yumuşak kalpli, arkadaş edinmeyi 
çok isteyen, yardımsever bir ayıcıkmış. Ama gelgelelim onla konuşan 
kimse yokmuş ki kendini tanıtsın, iyi olduğunu kanıtlasın. Günlerden bir 
gün Bubu yine üzgün üzgün otururken ormanın en meraklı hayvanı 
sincap onu izlemeye başlamış. Bubu kendi kendine konuşuyormuş: 

- Neden benim hiç arkadaşım yok? Niye kimse benimle oynamıyor? Büyük olabilirim ama onlara 

ne zararım var ki? Hem onları korurdum, güçlü olduğum için onlara yardım da ederdim. Keşke 

beni tanısalardı, eminim o zaman çok severlerdi beni, demiş. 

Bubu’nun üzgün halini gören ve söylediklerini duyan sincap hemen yuvasına dönmüş ve bütün 

arkadaşlarına Bubu’nun durumunu anlatmış. Meraklı sincaplar ayıcığa üzülmüşler ve ormandaki bütün 

hayvanlara duyduklarını anlatmışlar. Bubu, yine üzgün oturadursun ormandan kalabalık ayak sesleri 

gelmeye başlamış. Bir de ne görsün? Ormanın bütün hayvanları toplanmış yanına geliyor. Hepsi sırayla 

kendini tanıtmış ve Bubu ile arkadaş olmak istediklerini söylemişler. Bubu sevinçten havalara uçmuş. O 

günden sonra ormanın bütün hayvanları Bubu’yu çok sevmiş ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Sevginin ve 

arkadaşlığın gücüyle orman daha da güzelleşmiş. Peki ya siz, arkadaşlığın gücünün farkında mısınız? 

       Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Ormanda yapayalnız olan hayvanın adı nedir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ormandaki hayvanlar Bubu’dan neden korkarlarmış? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Bubu’yu üzgün otururken kim görmüş? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Bubu üzgün üzgün otururken ne olmuş? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Arkadaşlık sizin için ne ifade ediyor? Önce düşünüp sonra yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TÜRKÇE 



 

     

Aşağıdaki cümleleri uygun noktalama işaretleri ile tamamlayınız. 

1. Okullar pazartesi günü açılacak(   ) 

2. Melike, sarı kazağımı gördün mü(   ) 

3. Ay, süt taştı(   ) 

4. Öğretmenimiz ödevini beğendi mi(   ) 

5. Hey çocuklar, gelin bakalım buraya(   ) 

6. Kurbağa derede yüzüyor(   ) 

7. Eyvah, yine geç kaldım(   ) 

9.  Ne zaman tatile gideceksiniz(   )  

10. Ömer, çabuk odana git(   ) 

 

Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Okuduğumuz cümlede büyük harf kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmış ise   

 , cümle doğru yazılmış ise  boyayınız. Yanlış yazılmış kelimeyi yuvarlak içine alınız. 

 Ayşe teyze bize geldi. 

 Köpeğim karabaş çok uysal bir köpektir. 

 annem temizlik yaparken ben de yardım Ettim. 

 Okul bahçesinde elif öğretmeni gördüm. 

 Okulumuz Kale mahallesindedir. 

 ülkemizin adı türkiyedir. 

 Öğretmenimiz Türkçe kitaplarınızı çıkarın dedi. 

 Sıla Mehmet Ayaydın ilkokulunda okuyor. 

 Doktor irfan bey osmanı muayene etti. 

 Arkadaşım Vildan çok çalışkandır. 
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MATEMATİK 

 79 78 

35 38      

46 

56 60 

Aşağıdaki sayı örüntülerini 

doldurmam lazım. Bana yardım eder 

misin arkadaşım?

 

20 25 



 

     

 

 

Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boş yerleri yukarıdaki resme göre doldurunuz. 

 Bankanın karşısında ………………………. vardır. 

 Okulun sol tarafında ………………………. bulunmaktadır. 

 Market, itfaiyenin ……………………………… dadır. 

 Park ……………… ile ………………un arasındadır. 

 Okulun karşısında ………………………………………….  vardır. 

 İtfaiye ile Ece’nin evi arasında ………………… bulunmaktadır. 

 Ece’nin evinin en solunda …………………. bulunur. 

 Okulun bulunduğu caddenin adı ……………………………… Caddesi’dir. 

 Bankanın en sağında ………………… vardır. 

 Okulun yakın çevresinde …………, …………………., ………,….………, ………………  vardır. 

 

HAYAT BİLGİSİ  


