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2. Arkadaşları Zuzu ile neden alay ediyordu?
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3. Zuzu şarkı söylemeyi nasıl öğrendi?
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AD I SOYADI: 17. hafta

2. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KÂĞIDI
METİN ÇALIŞMASI 

TÜRKÇE 

ZUZU’NUN ŞARKISI 
Zuzu, ağaçların yapraklarının rüzgarın sesine karıştığı, hayvanların 

birbiriyle dostça yaşadığı güzel bir ormanda yaşayan bir serçeydi. Serçeler çok 
güzel öter, şarkılar söylerdi. Ama Zuzu ötmeyi, şarkı söylemeyi bilmiyordu. 
Bunun için çok üzülüyor, arkadaşları onunla alay ediyordu. 

Bir gün Zuzu kanatlarını önüne eğmiş, mutsuzca ağaçların dallarında dolaşıyordu. Üzüntüsünü 
unutup belki de güzelce ötebileceği günlerin hayalini kuruyordu. Ağacın yüksek dallarından aşağı baktı. 
Ormana pikniğe gelmiş insanların olduğunu gördü. Siyah, küçük bir aletten yüksek bir ses geliyordu. 
Üstelik bu kulağına çok hoş gelmişti. Güzel sesi dinledi, dinledi. Ağacın yüksek dallarından, biraz daha iyi 
duyabilmek için aşağı indi. Artık piknik yerini ve içinden güzel melodiler duyduğu aleti daha iyi 
görebiliyordu. Zuzu arkadaşlarını şarkı söylerken, ıslık öttürürken ve bir kuş gibi öterken çok duymuştu. 
Ama bu sefer duyduğu ses hiçbir şeye benzemiyordu. Duyduğu melodiye gözlerini kapatıp dans ederek 
eşlik etti. Zuzu dinledi, dinledi. Minik gagası birden hareket etmeye, nefesiyle güzel sesini birleştirip 
duyduğu şarkıyı taklit etmeye başladı. Zuzu artık bir kuş gibi ötebiliyor, hatta kimsenin bilmediği bir şarkıyı 
kuş sesiyle taklit edebiliyordu. Ağaçlara uzun bir süre konser verdi. Ağaçlar Zuzu’nun şarkısına bayıldılar. 
Köklerini hareket ettirebilseler dans edip Zuzu’ya eşlik edeceklerdi. Ama sıra Zuzu’nun arkadaşlarına 
gelmişti.

Zuzu, bu güzel şarkıyı ve sesini tüm hayvanlara duyurmak istiyordu. Hızlıca uçarak arkadaşlarının 
yanına gitti. Başladı söylemeye. Zuzu söyledi, arkadaşları şaşkınlıkla Zuzu’yu dinledi. Zuzu şarkısını 
bitirdiğinde tüm kuşlar kanatlarıyla onu alkışladılar. Zuzu bundan sonra daha güzel şarkılar da 
söyleyecekti. 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Zuzu nerede yaşıyor?

.....................................................................................................................................................................
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DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

Sözcük Ünlü Harfler Kalın Ünlüler İnce Ünlüler 

Atatürk 

Bisiklet 

Oyuncak 

Papağan 

Sihirbaz 

Ayakkabı 

Kanepe 

Lokanta 

Pervane 

Tiyatro 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

Aşağıdaki sözcüklerin hece sayısını karşısına yazınız. Aynı hece sayısında yeni kelime yazınız.

KELİME HECE SAYISI YENİ KELİME 
Hanımeli 
Gazete 
Ev 
Saat 
Kıyafet 
Lamba 
Mor 
Gözlükçülük 
İki 
Yastık 
Aslanağzı 
Öykü 

TÜRKÇE

Aşağ ıdaki verilen sözcüklerin ünlü harflerine bakı nı z ve karşıları na istenen ünlüleri yazınız.
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GEOMETRİK CİSİMLERLE SÜSLEME 

Aşağıdaki süslemeleri inceleyiniz. Yanlarındaki kutucuklara süslemelerde kullanılan geometrik şekil sayısını yazınız. 

Aşağıda verilen şekilleri kullanarak belirtilen alana süsleme yapınız. 

MATEMATİK
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GÖRGÜ KURALLARI 

Burak, yemek yemeyi çok seven bir çocuktu. Dışarıda oyun oynayıp geliyor ve elini yıkamadan 
masaya oturuyordu. Annesi her seferinde Burak’ı uyarıyordu. Yemek yerken gözü hiçbir şeyi görmüyordu. 
Burak hızlı hızlı yemek yiyor, etrafa yiyecekler saçılıyordu. Evin kedisi Minnoş bile hayretle Burak’ı izliyordu. 
Burak, ağzında yemek varken bile konuşuyordu. Yemeği biter bitmez masadan kalkıyor, ellerini yıkamadan 
hemen odasına oyun oynamaya gidiyordu. Her seferinde annesine eline sağlık demeden kalkıyordu ve 
annesi bu duruma üzülüyordu. 

Yukarıdaki metinde Burak’ın yemek yerken yaptıkları anlatılmıştır. Burak’ın yemek yerken sergilediği olumsuz 
davranışların altını kırmızı kalemle çiziniz.  

GÖRGÜ KURALLARI 

Aşağıdaki cümleleri uygun olan sözcüklerle tamamlayınız. 
1.Yemekten önce …………………………………….. yıkamalıyız. 
2. …………………………………… yiyecekler yememeliyiz.
3.Yemeklerden sonra ……………………………………………. fırçalamalıyız. 
4.Ağzımızda ……………………………………… varken konuşmamalıyız. 
5.Yemekte ağzımızı ………………………………………………………………………………. . 
6.Yemek yerken masadakilere …………………………………………………………………….. demeliyiz. 
7.Tabağımıza …………………………………………………………………………………………… yemek almalıyız. 

HAYAT BİLGİSİ 

yiyeceğimiz kadar afiyet olsun şapırdatmamalıyız 

yemek dişlerimizi sağlıksız 

ellerimizi 




