
 ADI SOYADI: 

2. SINIF tatİl çalışmaları 

KAPAK 
SAYFASI 

http://www.egitimgen.com/


Eğitimgen ailesi olarak sevginin, mutluluğun, bilginin 
paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Amacımız; 
öğrendiklerimizi, deneyimlediklerimizi, keşfettiklerimizi, 
kısacası tüm bilgi birikimimizi eğitime gönül veren 
herkesle paylaşmaktır.

Ülkemizin dört bir yanından bir araya gelmiş gönüllü 
eğitimcilerden oluşan Eğitimgen ailesi olarak, mekan ve 
zaman sınırlarını aşan çok boyutlu bir eğitim ortamı 
oluşturmak için çabalıyoruz. Bunu sağlamak amacıyla 
eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen, yeni fikirler üreten, 
özgün ve farklı içerikler oluşturmaktayız.

Eğitimin bütün paydaşlarına yönelik zengin içeriklere, 
çocuklar için macera dolu hikâyelere, eğitime dair 
makalelere, eğlenceli oyunlara, kitap önerilerine, eğitici 
film tavsiyelerine, online değerlendirme testlerine, online 
etkinliklere ve daha birçok materyale sitemiz üzerinden 
ulaşabilirsiniz.

egitimgen

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu eserin kaynak gösterilmeden paylaşılması, ticari olarak kullanılması ve
üzerinde değişiklik yapılması lisans koşullarına aykırıdır.



UMBA ŞARKI SÖYLÜYOR 

Umba, annesi ve babası ile birlikte hafta 
sonu tatilini iyi değerlendirmek için müzik evine 

gitmeye karar verdi. Bu müzik evinde birçok 

enstrüman vardı. Çocuklara keman, gitar, 

kemençe, piyano gibi enstrümanların kullanımı ile 

ilgili eğitim veriliyordu. Öte yandan da müzik 

evinin bahçesinde güzel bir şarkı şöleni 

yapılıyordu.

Umba’nın annesi Ayba, bu özel gün için 

hazırlanmaya başlamıştı bile. Umba gerçekten 

çok heyecanlıydı. Hangi enstrümanı çalmak 

istediğine karar verecek ve belki de çok güzel bir 

şarkı söyleyecekti. Umba’nın babası Yuyu, 

Umba’ya “Umba, hadi gidelim. Müzik şölenini 

kaçırmayalım.” diye hatırlattı. Umba, annesi ve babası yola koyuldular. Sonunda müzik evine 

ulaşmışlardı. Onları müzik evinin öğretmenlerinden biri karşıladı. Umba’nın mutluluğu yüzündeki 

gülümsemeye yansımıştı. Umba, bütün enstrümanlara dokunuyor. Öğretmenin enstrümanlar 

hakkında söylediklerini dikkatle dinliyordu. 

Müzik evinin bahçesinden kulağa hoş gelen sesler duyulmaya başladı. Şölen başlamıştı. 

Umba, babasına “Bir an önce oraya gitmeliyiz.” dedi. Birlikte şölen alanına gittiler. Umba gitar 

çalan sanatçı ile birlikte çok güzel bir şarkı söyledi. Gitar çalmayı öğrenmeye karar verdi. Ailecek 

çok eğlenceli bir hafta sonu tatili geçirdiler.  

     Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 
1. Umba, annesi ve babasıyla nereye gitmeye karar verdi?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Müzik evinde ne eğitimi veriliyordu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Umba, hangi enstrüman eşliğinde şarkı söyledi?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Umba ve ailesini müzik evinde kim karşıladı?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Umba ve ailesi müzik evine ne zaman gitti?

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

TÜRKÇE 
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Aşağıda modellerle gösterilen nesneleri sayıları ile eşleştiriniz. 

Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi onluk ve birliklerine ayırıp abaküs üzerinde gösteriniz. Altına okunuşlarını 
yazınız. 

MATEMATİK 
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Aşağıdaki öğrencileri bireysel özelliklerine göre uygun kutucuklarla eşleştiriniz. 

Evimizde, okulumuzda, yaşamımızın her alanında kaynaklara ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaçlar olmazsa 
yaşamımız zorlaşır ve sıkıntılar çekeriz. Şimdi senden verilen kaynak olmasaydı ne gibi sıkıntılar çektiğimizi 
düşünmeni ve yazmanı istiyorum. 

HAYAT BİLGİSİ  

Adım Zeynep. 
Saçlarımın 
rengi turuncu. 
Dünyayı 
gezmeyi çok 
seviyorum. 

Merhaba ben 
Eymen. 
Gözlerimin 
rengi siyah. 
Futbol 
oynamayı 
severim. 

Adım Hazal. 
Okulu çok 
severim. En 
sevdiğim şey 
kitap okumak. 

Ben Recep. 
Saçlarımın 
şekli dalgalı. 
Resim 
çizmekten 
hoşlanırım. 

Benim adım Elif. 
Saçlarımın rengi 
kahverengi. 
Gözlük 
takıyorum. 
Bisiklete binmeyi 
seviyorum. 

2. Elektrik olmasaydı neler olurdu?
• 

• 

• 

• 

4. Toprak olmasaydı neler olurdu?

• 

• 

• 

• 

3. Para olmasaydı neler olurdu?

• 

• 

• 

• 

1. Su olmasaydı neler olurdu?
• 

• 

• 

• 
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Alfabetik sırada aşağıdaki sayılara karşılık gelen harfleri yazarak örnekteki gibi gizli sözcükleri bulunuz. 

16 6 28 22 12 16 

M E V S İ M 

14 6 5 12 

Aşağıdaki tabloda bazı sözcükler verilmiştir. Bu sözcüklerin harf sayısını, ünlü harflerini ve ünsüz harf-
lerini örnekteki gibi yazınız.

SÖZCÜKLER HARF SAYISI ÜNLÜ HARFLER ÜNSÜZ HARFLER 
Dünya    
Yeşil 
Yağmur 
Kırmızı 
Portakal 

14 25 21 2 1 9 1 

29 26 21 1 7 1 

22 12 17 6 16 1 

20 18 21 26 1 14 1 15 

Aşağıdaki görsellerin altına isimlerini yazınız. Hecelerini yazıp hece sayıları ile eşleştiriniz. 

           

 

TÜRKÇE 

GÖRSELLER 

İSİMLERİ 

HECELERE 
AYIRMA 

3 2 4 

4

5 2 3

domates  ...............    ...............     ...............    ...............       ...............    ...............

do-ma-tes ...............    ...............     ...............    ...............       ...............    ...............



Aşağıdaki sayılarda işaretli rakamın basamak değerini ve basamak adını yazınız. 

Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazınız. 

   5 0                6 3              7 8   8 4       2 0 

    4 5   3 2     5 8      1 1   9 1 

Aşağıdaki ileri ve geri ritmik saymalarda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 
 Geriye doğru üçer ritmik sayalım. 

 İleriye doğru beşer ritmik sayalım. 

 Geriye doğru ikişer ritmik sayalım. 

 İleriye doğru dörder ritmik sayalım. 

MATEMATİK 

33 

45 

72 

52 
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BULMACA 

Aşağıda karışık olarak verilen harfler 

arasında bazı renk isimleri saklandı. 

Hadi! Birlikte bu renkleri bulalım. 
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Aşağıda verilen cümlelerdeki sözcük sayısı kadar yanındaki yıldızlardan boyayınız. 
Merdivenin basamağında bir kedi gördüm. 

Sabahları kahvaltımı erken yaparım. 

Mutfakta anneme yardım ettim. 

Aşağıdaki sözcüklerden tek başına anlamı olanları yeşile, tek başına anlamı olmayanları kırmızıya 
boyayınız. 

  Aşağıdaki kelime gruplarından cümle olanların başına " C ” yazınız. 

Kedi ağaca çıktı. 

Kapının kolu 

Yemek için sofra 

Babam eve geldi. 

Birlikte çok mutluyuz. 

  Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

• Pazardan çilek, erik ve muz ………………………………………… 
• Annem kitap ……………………………………… 
• Hafta sonu sinemaya ……………………………………… 
• Çiçekleri sulamayı ………………………………………… 
• Piknikte top ……………………………………………… 

Bahçedeki çiçekleri 

Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. 

Terledim. 

Eve geç 

Kitap okuyalım. 

TÜRKÇE 

unutma okuyor aldık gideceğiz oynadık 
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Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sıralayınız. 

Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sıralayınız. 

Aşağıdaki sayıları uygun kutucuklara yazınız. 

84  78 

49  63 

EN BÜYÜK 
SAYI 

EN KÜÇÜK 
SAYI 52  24 

70  98 

EN BÜYÜK 
SAYI 

EN KÜÇÜK 
SAYI 

Aşağıdaki örüntülerde boş bırakılan yerleri tamamlayarak kurallarını yazınız. 

Örüntü  44 46 48 50 

Kural 

Örüntü 50 40

40

 35 30 
Kural 

Aşağıda verilen kurallara göre örüntüler oluşturunuz. 

Kural: Üçer artıyor. Kural: Beşer azalıyor. 

33 41 

Kural: Dörder azalıyor. Kural: İkişer artıyor. 

64 77 

MATEMATİK 

25, 36, 58 73, 26, 65 11, 90, 23 

23, 47, 15 49, 66, 18 72, 69, 98 
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HÜLYA’NIN HAFTA SONU PROGRAMI 
   Benim adım Hülya. Şimdi size yarınki planımı anlatacağım. Sabah 07.00’de kalkıp elimi yüzümü 
yıkayacağım. Saat 07.30’da kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra 08.30’da arkadaşım Mahmut ile 
basketbol kursuna gideceğiz. Kurstan sonra saat 10.00’da Mahmut ile kütüphaneye gideceğiz. Ders 
çalıştıktan sonra eve döneceğim ve saat 12.00’de öğle yemeğimi yiyeceğim. Yemekten sonra biraz 
dinleneceğim. Saat 14.00’te televizyonda çizgi film izleyeceğim. Televizyon izledikten sonra saat 16.00’da 
biraz kitap okuyacağım. Daha sonra saat 18.00’de akşam yemeğimi yiyeceğim. Yemekten önce ellerimi 
yıkayacağım. Saat 22.00’de uyuyacağım.

Aşağıdaki boşlukları Hülya’nın hafta sonu programına göre doldurunuz. 

…………………………………………………………………………. uyanacak. 
……………………………………………………………………… basketbol kursuna gidecek. 
Mahmut ile saat …………………………………………………. kütüphaneye gidecek..
…………………………………………………. öğle yemeği yiyecek. 
…………………………………………………….. çizgi film izleyecek. 
……………………………………………………… kitap okuyacak. 
………………………………………………… akşam yemeği yiyecek. 
………………………………………………… uyuyacak. 

Sema, verilen yiyeceklerden “Hangilerini yersem sağlıklı beslenmiş olurum?” diye düşünüyor. Sema’ya 
yardımcı olup sağlıklı beslenebilmesi için yemesi gereken yiyecekleri yuvarlak içine alınız. 

Sema’ya yardımcı olduğun için teşekkür ederiz. Şimdi sıra sende! Evdeki yiyeceklerden sağlıklı olanları 
yazıp en sevdiğin yiyeceğe özel bir işaret koyar mısın? 

1.  4. 

2.  5. 

3.  6. 

HAYAT BİLGİSİ  
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1. kirli – yıkadı – annem – kıyafetlerimi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tarçın – ile – oynadık - köpeğim – oyun
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. masal – Ayça – sever – dinlemeyi – çok
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kerim – gidecek – tatilde – köye
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. sevdiğim – en – kalemim – boya – kırıldı
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUNAPARK SÜRPRİZİ 
    Kerem’in doğum günüydü. Kerem o gün çok mutluydu. Fakat annesi ve babasının sürpriz yapacağını 
bilmiyordu. Annesi ve babası “Keremciğim bugün bir yere uğramalıyız.” dedi. Kerem şaşkın bir yüz 
ifadesi ile “Peki anneciğim!” dedi. Kerem, "Kimse benim doğum günümü hatırlamıyor." diye üzülerek 
dışarıya bakıyordu. Lunaparkın büyüleyici ışıklarını gördü. İçinden “Lunaparka gitsek ne kadar da eğlenceli 
olurdu.” diye düşündü. Babası “Keremciğim sana bir sürprizimiz var. Bugün senin doğum günün ve 
senin lunaparkta çok eğleneceğini düşündüğümüz için sana sürpriz yapmak istedik. Doğum günün kutlu 
olsun oğlum. Annen ve ben seni çok seviyoruz.” dedi. Kerem çok mutlu olmuştu. Anne ve babasının elini 
tutarak önce atlıkarıncaya bindi. Daha sonra hep beraber dönme dolaba bindiler. Kerem babasıyla 
stanttaki oyunları oynadı. Son olarak çarpışan arabalara binip günün tadını çıkardılar. 

Kerem’in lunaparkta yaşadığı olayların resimleri karışık olarak verilmiştir. Resimlerdeki olayları, oluş 
sırasına göre numaralandırınız. 

TÜRKÇE 

Merhaba, ben ve arkadaşlarım tren 
yolculuğuna çıkmak istiyoruz. Ama trenin 
kalkabilmesi için aşağıdaki cümleleri kurallı 

cümle yapmalıyız. Bize yardımcı olur musun? 

10



Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız, sonuçları ile eşleştiriniz. 

Aşağıdaki toplama işlemlerinde boş bırakılan yere gelecek sayıyı bulunuz. 

MATEMATİK 

94 

87 77 

98 

83 

99 

Bir toplama işleminde toplam 89, 

birinci toplanan 48 ise ikinci toplanan 

kaçtır? 

Çözüm: 

Bir çiftlikte 85 hayvan bulunmaktadır. 

Bu hayvanlardan 37 tanesi inek ise 

diğer hayvanların sayısı kaçtır? 

Çözüm: 
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BULMACA 

Hey! Sudoku çözmeye ne dersin? 
Her satır ve sütuna sayılar 1'den 4'e kadar 
birer defa yazılabilir.
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Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimenin zıt anlamlısını bularak cümle içinde kullanınız. 

Merve’nin eski ayakkabıları ayağını acıtmış. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Koray’ın en sevdiği renk siyahtır. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Okulun sağında kocaman bir park var. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Annem her zaman dürüst bir çocuk olmamı söyler. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bayat ekmekleri köpeklerimize verdik. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bu koli çok ağır, taşıyamıyorum. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Öğretmenin verdiği ödevler bana kolay geliyor. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Yemekler çok acıydı. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aşağıdaki resimde verilen kelimelerin eş anlamlısını bulup uygun renge boyayınız. 

Hatıra Kelime Talebe Fakir Tutsak Vazife 
Düş Hızlı Zarar Mektep Basit Doktor 
Misafir Sonbahar Kırmızı Siyah İsim 

TÜRKÇE 
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Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. İşlemlere ait harflerden anlamlı bir kelime oluşturup şifreyi 
çözünüz. 

87 74 46 69 83 45 60 34 

19 36 18 42 58 15 27 28 

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

 ŞİFRE: 

Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. 

43 55 22 33 

59 67 88 79 

71 26 45 12 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 

 31 sayısının en yakın onluğu 30’dur. 

 25 sayısının en yakın onluğu 20’dir. 

 49 sayısının en yakın onluğu 50’dir. 

 63 sayısının en yakın onluğu 70’tir. 

 75 sayısının 6 fazlasının en yakın onluğu 80’dir. 

MATEMATİK 

A N O R U
N

N D D 

3 onluk 4 birlikten oluşan sayıdan 21 
çıkarsa kaç kalır? 

Çözüm: 

Eksilenin 76, çıkanın 49 olduğu bir 
çıkarma işleminde fark kaçtır? 

Çözüm: 
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MESLEKLER 
 Merhaba, benim adım Gaye. Bugün öğretmenimiz derste bize sağlığımızla ilgilenen 
bazı meslekleri tanıttı. Doktorlar, hasta olduğumuzda bizi muayene eder, gerek 
duyarsa bize ilaç yazar. Hemşireler hastaların bakımını yapar. Dişçiler dişlerimizi tedavi 
eder. Eczacılardan da doktorun bize verdiği ilaçları alırız.   
Yukarıdaki metinde geçen sağlığımız ile ilgili mesleklerin isimlerini boşluklara yazınız. 

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

Aşağıdaki görsellerin hangi kurumları ifade ettiğini yazınız. 

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

Yangın gibi durumlarda………………………………………………………………………………… ararız. 
Sağlık sorunlarında ……………………………………………………………………………………………………… ararız. 
Can ve mal güvenliği, trafikteki sorunlar ve çevreye rahatsızlık veren 
durumlar için ……………………………………………………………………………………………… ararız. 
Polisin görev yapmadığı köy gibi yerlerde ………………………………………………………………………………………………………… ararız. 
Afet nedeniyle yardıma ihtiyaç duyduğumuzda ……………………………………………………………………………………… ararız. 
Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarıyla ilgili 
……………………………………………………………………… ararız. 

HAYAT BİLGİSİ  

Sinem, acil durumlarda kimden yardım isteyeceğini 
bilmiyor. Sinem’e yardım eder misiniz?

Jandarma - 156 

İtfaiye - 110 

Sosyal Destek Hattı - 183 

AFAD - 122 Polis - 155 

Ambulans - 112 
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  Aşağıdaki noktalama işaretlerinin altına isimlerini yazınız. 

 Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

Ali eve yarın gelecek (  ) 
Sen kaç yaşındasın (  ) 
Can (  ) Kübra (  ) Ayşe alışverişe gitti(  ) 
Hey (  ) Çabuk buraya gel (  )  
Mehmet (  ) Nereye gittin(  ) (  ) dedi. 
Sevgili Öğretmenim (  ) 
Mevsimler şunlardır (  ) 

 Aşağıdaki metinleri okuyup konusunu bulunuz. 

      

 Mikroplardan korunma yolları   Su ve sabun kullanımı 

Çiçek sevgisi  Anne sevgisi 

   Ben Mert, sekiz yaşındayım. Çekirdek bir ailem var. İki kardeşiz. Kız kardeşim üç yaşında. 

Annem hemşire, babam öğretmen. Sevgi dolu huzurlu bir ailem var. Ailemi çok seviyorum. 

KONU: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÜRKÇE 

………………..   ……………….      ……………..…  …………..……  ……………… ……….………     ………………..      ………………    ……………… 

     Bütün gün ellerimizi kullanırız. Ellerimizle birçok şeyi tuttuğumuz için ellerimiz kirlenir. 
Elimize zararlı mikroplar bulaşır. Bu durumda su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Su 
ve sabun mikropları temizler. Böylece mikroplar bizi hasta edemez.

Anneciğim seni ben,    
Çiçeklerden, yemişten, 
Sarı saçlı bebekten,    
Canımdan çok severim. 

(Melehat UĞURKAN)
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Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen eksileni bulunuz. 

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

29 16 16 47 38 21 37 56 

45 66 54 14 24 43 12 23 

Aşağıdaki çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulunuz. 

87 54 86 59 73 42 39 23 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

47 32 42 12 38 24 17 15 

MATEMATİK 

Bir çıkarma işleminde eksilen 65, fark 

17 ise çıkan kaçtır? 

Çözüm: 

70 soruluk bir testten kaç soru 

çözersek 25 soru kalır? 

Çözüm: 

Bir çıkarma işleminde çıkan 28, fark 

49 ise eksilen kaçtır? 

Çözüm: 

Çikolatalarının 36 tanesini köydeki 

çocuklara dağıtan Nasreddin Hoca’nın 

23 çikolatası kalmıştır. Buna göre 

Nasrettin Hoca’nın başlangıçta kaç 

çikolatası vardır? 

Çözüm: 
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BULMACA 

RESFEBE, bir kelimenin farklı kelimeler, 

sözcük grupları ya da resimlerle 

anlatılması üzerine tasarlanmış bir 

oyundur. Hadi, birlikte şifreleri çözelim!

18



KUMBARA 

Kış bitti ve nihayet bahar geldi. Umba, 

güneşli havalarda bisiklet sürmek için sabırsız-

lanıyordu. Rengarenk çiçeklerin arasından ge-

çerken mis kokularını içine çekip havanın güzel-

liğini bolca hissetmek istiyordu.  

Umba’nın dedesi Deum Dede, Umba’ya 

garajlarından bisikletini çıkarmak için yardım 

etti. Umba, bisikletini çeşitli süslerle süslemek 

istiyordu. Bisikletinin bu şekilde daha eğlenceli gözükeceğini düşünmüştü. Dede-

sine “Deum Dede, keşke benim de bisiklet süslerim olsa.” dedi. Deum Dede:

“Umba, istersen bunun için para biriktirebilirsin. Bununla beraber istediğin şeyi 

elde edebilmek için mücadele etmiş olursun.” dedi. Bu fikir Umba’nın hoşuna gitti.

Deum Dede, Umba’ya fil şeklinde bir kumbara getirdi. Umba’ya “Sana verdiğimiz harçlıkların-

dan artan paranı içine atabilirsin. Bu sayede biriken paraların büyüyecektir. Zamanı geldiğinde iste-

diğin bisiklet süslerini alabilirsin. Unutma evlat, damlaya damlaya göl olur!” dedi. Dedesinin verdiği 

kumbara ve söylediği sözler onu çok mutlu etti ve hemen işe koyuldu.

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 
1. Umba, ne için sabırsızlanıyordu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Umba’nın bisikleti ile ilgili nasıl bir düşüncesi vardı?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Deum Dede, Umba’ya ne önerdi?

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

4. Deum Dede’nin önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Deum Dede, söylediği “Damlaya damlaya göl olur.” atasözü ile ne anlatmak istemiştir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÜRKÇE 
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Aşağıdaki boşlukları "çok, az" kelimelerinden uygun olanı ile doldurunuz. 

1 su bardağı, 1 kovadan daha …………………………………… sıvı alır. 

1 kova, 1 sürahiden daha ………………………………………………… sıvı alır. 

1 fincan, 1 bardaktan daha …………………………………………… sıvı alır. 

1 damacana, 1 kovadan daha ……………………………………. sıvı alır. 

Aşağıdaki kapların içinde bulunan sıvı miktarlarını çok olandan az olana doğru sıralayınız. 

Aşağıda geometrik şekiller ile ilgili verilen bilgilerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

(  ) Karenin dört kenarı vardır. 

(  ) Üçgenin dört köşesi vardır. 

(  ) Çemberin köşesi yoktur. 

(  ) Dikdörtgenin dört köşesi vardır. 

(  ) Karenin köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşittir. 

Yanda verilen şekilleri aşağıdaki 
belirtilenlere uygun şekilde boyayınız.

MATEMATİK 
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  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

İnternetten sadece oyun oynamak için yararlanırız. 
Televizyona yakından bakmalıyız. 
Teknolojik ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilinçli olmalıyız. 
Bilgisayar başında dik oturmalıyız. 
Tablet veya bilgisayarda oyun oynarken kişisel bilgilerimizi isteyen mesajları, bilgilerimizi 
vererek yanıtlamalıyız. 
Bütün teknolojik araç-gereçleri çocuklar kullanabilir. 
Teknolojiyi kullanırken ailemizle ve arkadaşlarımızla ilişkilerimiz azalmamalı. 
Telefonla uzun uzun konuşabiliriz. 

Yandaki görselde hatalı davranışları yazınız. 

Aşağıdaki soruları haritaya bakarak cevaplayınız. 
1. Bulunduğunuz ilin adını haritada bulup boyayınız.
2. Haritaya bakarak başkentimizi kırmızıya boyayınız.
3. Ülkemizin çevresindeki denizlerin isimlerini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Türkiye’ye komşu olan ülkeleri yazınız.

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

HAYAT BİLGİSİ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiire uygun bir başlık yazınız. 
…………………………………………………………………………………… 

Hızlı hızlı giderler, 
  İşimizi kolaylaştırırlar, 
Tren, otobüs, uçak, 
Yetişemeyiz koşarak. 

  Arabaya bineriz, 
Gezeriz keyfimizce. 

  İyi ki varsınız, 
 Güzel taşıtlar. 

  Aşağıdaki hikâyeyi okuyunuz. Hikâyeye uygun başlık kutusunu boyayınız. 
 Arkadaşımın doğum günü vardı. Ona çok güzel bir sürpriz yapmak istedim. Ona bahçeden topla-
dığım kır çiçeklerini kuruttum. Resim kartonuna yapıştırdım. İçine de bir şiir yazdım. Doğum gününde 
arkadaşıma verdim. 

 Aşağıdaki kırmızı renkle yazılan sözcüklerin hangi 5N1K sorusunun cevabı olduğunu eşleştirerek belirtiniz. 

Kim? 

Nerede? 

Niçin? 

Nasıl? 

Ne? 

Ne zaman? 

 Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

TÜRKÇE 

Hediye Arkadaşım Doğum Günü Sürprizi 

Betül kitap okudu. 

Derya kalemi kaybetti. 

Ablam sabah markete gitti. 

Kerim ödevlerini çabucak yaptı. 

Ayşe salıncakta sallanıyor. 

Bugün çok yorulduğu için erken uyudu. 

 Aysel, her gece uyumadan önce yıldızlarla konuşur. 

1. Yıldızlarla kim konuşuyor? .................................................................................................................. 
2. Aysel ne zaman yıldızlarla konuşuyor? ......................................................................................... 
3. Aysel uyumadan önce ne yapıyor? .................................................................................................. 
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Aşağıdaki geometrik cisimlerin altına çevrenizden ilişkilendirdiğiniz nesnelerin isimlerini yazınız. 

Aşağıdaki örüntülerde noktalı yere gelmesi gereken şekli çiziniz. 

……………….....

 ………………… 

Aşağıdaki örüntüleri kuralına uygun olarak devam ettiriniz. 

 ……………   ……………   …………… 

……………  …………  ……………  …………… 

……………  ……………  ……………  ……………  …………… 

MATEMATİK 
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BULMACA 

Bu oyunda amaç; piramidin tepesinden

birbirine bağlı çemberlerden ilerleyerek en alta 

ulaşmaktır. Her rakam bir defa kullanılabilir.  

Hadi, birlikte aşağıya ulaşalım!
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UMBA PİKNİKTE 
Umba ve ailesi, komşuları Baka Amca 

ve Süme Teyze ile birlikte pikniğe gitmeye 
karar verdiler. 

Piknik için hazırlanan güzel yiyeceklerin 
kokusu Umba’nın odasına kadar geliyordu. 
Annesi nefis şeyler pişiriyordu. Babası ise 
piknik alanında oturmak için sandalyeleri ve 
örtüleri arabaya yerleştiriyordu. Umba ve 
kardeşi Yisa piknikte neler yapabileceklerini 
düşünüyorlardı. Belki ip atlayacak, top ile 
oynayacak ya da neşeli bir müzik eşliğinde 
dans edeceklerdi. 

Hep birlikte piknik alanına geldiler. Piknik 
alanında onları kötü bir manzara karşıladı. 
Onlardan önce gelen çevre misafirleri, piknik alanını çok iyi kullanmamıştı. 
Yerlerde çeşitli atıklar vardı. Gördükleri görüntü hepsini çok mutsuz etmişti. 
Süme Teyze, arabadan birkaç tane çöp poşeti çıkardı. Herkes eline bir çöp 
poşeti alıp yerdeki atıkları toplamaya başladı. Umba: “Biz bu doğaya misafir 
olarak geldik. Hiç insan misafirliğe gittiği yeri kirletip böyle bırakır mı?” diye 
sitem etti. Baka Amca, Umba’ya “Haklısın evlat, bizler doğanın 
misafirleriyiz. Doğaya çok iyi davranmalıyız. Şimdi yerdeki çöpleri toplayıp, doğadan ayrılırken 
bulmak istediğimiz gibi bırakmalıyız.” dedi. Elbirliğiyle doğayı temizleyip pikniklerine devam ettiler.  
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Umba ve ailesi kiminle pikniğe gitmeye karar verdi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Umba’nın babası piknik hazırlığı için ne yapıyordu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Yisa ve Umba, piknikte ne yapmayı düşünüyorlardı?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Piknikte nasıl bir durumla karşılaştılar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Piknik alanını daha önce kullanan çevre misafirleri ile karşılaşsaydın onlara ne söylemek isterdin?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÜRKÇE 
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Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 

 Aşağıdaki şekillerin simetriğini çiziniz. 

 Aşağıdaki harfleri simetri çizgisi ile iki eş parçaya ayrınız. 

M  Z  A  K  O 

MATEMATİK 

Kedi bisikletin ………………………………dir. 

Köpekler, bisikletin ………………….dir. 

Tavşan, iki köpeğin…………………………dır. 

Bisiklet, tavşanın ……………………………..dır. 
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Atatürk’ün hayatıyla ilgili soruların cevabını aşağıdaki harf bulmacasında bulunuz ve boyayınız. Kalan 
harfleri sırasıyla şifre bölümüne yazarak şifreyi çözünüz. 

P M M A K B U L E A 

E S E L A N İ K O L 

M U S T T K A F N İ 

B A A K A E E S K R 

E N A M T M A U A I 

K K L L Ü A A B S Z 

Ö A T T R L A A I A 

Ş R I T K Ü R Y M K 

K A N I T K A B İ R 

  Aşağıda milli bayramlarımızla ilgili harfleri karışık olarak verilen kelimeleri doğru yazınız. 

  Aşağıdaki milli bayramlarımızın kutlandıkları tarihleri yazınız. 

ATÜKRAT
.......................

EMGLEKİNE
..........................

HUCRİTEYUM
..............................

USALUL
....................

LETMİL
...................

AFERZ
.......................

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

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

Cumhuriyet Bayramı
........................................

Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı
...................................

Zafer Bayramı
..........................................

HAYAT BİLGİSİ  

Annesinin adı nedir? 
Babasının adı nedir? 
Kız kardeşinin adı nedir? 
Doğduğu şehrin adı nedir? 
Doğduğu evin adı nedir? 
Atatürk, babasını kaç yaşında kaybetti? 
Matematik öğretmeninin verdiği isim nedir? 
Atatürk orduya ne olarak katıldı? 
TBMM’nin verdiği soyadı nedir? 
Anıt mezarının adı nedir? 
Anıt mezarının bulunduğu şehir neresidir? 
Ölüm yıl dönümü hangi gündür? 

ŞİFRE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Aşağıda metin türleri hakkında birbirleriyle bağlantılı cümleler verilmiştir. Metin türleri hakkında yeterli bil-
giye sahip olan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Ulaştığınız çıkışın içini boyayınız.

    

YILDIZ OYUNU 
   Öğretmenimizle birlikte hafta sonu Belgrad Ormanında kamp yapmaya gittik. Herkes önce çadırlarını 
kurdu. Sonra öğretmenimizle birlikte ormanda yürüyüşe çıktık. Ormanda çeşit çeşit ağaçlar gördük. 
Öğretmenimiz bize bu ağaçların türlerini anlattı. Hem keyifli hem bilgilendirici bir yürüyüş oldu. Kamp 
alanına geri döndüğümüzde hava kararmak üzereydi. Yemeğimizi yedikten sonra hep beraber ateşin 
etrafında oturduk. Karanlık olunca gökyüzünde parıl parıl parlayan yıldızlar görünmeye başladı. Gökyüzüne 
baktığımı gören öğretmenimiz bize bir oyun öğretmek istediğini söyledi. Öğretmenimiz “Şimdi herkes 
gökyüzüne baksın ve yıldızları saymaya başlasın. Sonra gökyüzüne yıldızdan yıldıza atlamaya başlayın.” 
diyerek bizi yönlendirmeye devam etti. Ben çok eğlendim. Yıldızlarla selamlaştım. Aya gittim, yürüdüm 
üstünde. Yıldızlar, bize göz kırptı. Sonra yıldızla kayarak kampımıza döndük. 

 Metni dikkatlice okuyup hikaye unsurlarını yazınız. 

Roman yaşanmış ya da 
yaşanması mümkün olan 

bir olayı anlatır.

Şiirler olağanüstü olay 
ve kahramanları anlatır.

Gün içinde yaşadığımız 
olayları yazdığımız türe 

günlük denir. 

Fabl insan dışı varlıkların 
insan gibi davranılmasıyla 

oluşturulan türdür.

Masallarda yer ve 
zaman belli değildir.

Hikaye kısa, 
roman ise 
uzundur.

Gezip görülen yerlerin 
yazılmasına gezi yazısı 

denir.

HİKAYE 
UNSURLARI

KAHRAMANLAR
.................................

YER
...................................

ZAMAN
....................................

OLAY
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.....................................................

TÜRKÇE 

D Y
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1. çıkış 4. çıkış3. çıkış2. çıkış
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Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 

8 4 5 9 9 2 6 3 

2 6 3 5 0 7 1 8 

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

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Sonucu aynı olan işlemleri eşleştiriniz. 

20   4 
28 : 4 = 

32   4 

12 : 2 = 

18    2 
27 : 3 = 

15   5 

16 : 4 = 

35   5 50 : 5 = 12   3 

2 : 2 = 

3   3 
24 : 3 = 

10   5 

12 : 4 = 

40   4 
25 : 5 = 

24     4 

8 : 4 = 

MATEMATİK 

1 kutuda 4 silgi olduğuna göre 6 

kutuda toplam kaç silgi olur? 

Çözüm: 

3 sayısının 5 katının 7 eksiği kaçtır? 

Çözüm: 
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BULMACA 

Şeyyy… 

Yolumu kaybettim de evime 

gitmeme yardım eder misiniz? 
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EVCİL HAYVANIM 

Umba, ailesi ile birlikte ninesi Meyi’nin köyüne ziyarete gitti. Meyi Nine’nin birçok hayvanı, 

meyve veren ağaçları ve bitkileri vardı. 

Umba, bu köyde çok eğleniyordu. Sabahları erkenden uyanıyor ve Meyi Nine’nin yanına 

gidiyordu. Meyi Nine, bütün bahçesini dolaşıyor, bitkilerini suluyor, hayvanlarına yem veriyordu. 

Meyi Nine’nin pek sevimli bir kedisi vardı. Kedisinin bir süre sonra yavruları olacaktı. Umba, Meyi 

Nine’nin kedisini çok seviyordu. Her gün onu besliyor, okşuyordu. Bazen sohbet bile ediyordu. 

Sonunda beklenen gün geldi. Meyi Nine’nin kedisinin tam üç tane yavrusu oldu. Umba’nın 

annesi bir tanesini sahiplenebileceklerini söyledi. Umba, gerçekten buna çok sevinmişti. Umba’nın 

artık bir evcil hayvanı olacaktı. Babası ve dedesi ile birlikte yeni ev arkadaşı için güzel bir yatak 

yaptılar. Umba, çeşitli ipleri birleştirip kedisinin oynaması için oyuncaklar tasarlamaya başladı. En 

zor kısmı ise kediye bir isim koymaktı. Umba’nın kedisi beyaz ve gri renkli, mavi gözlü bir kedi idi. 

Sonunda kedisine “Bulut” ismini koymaya karar verdi. Meyi Nine’nin köyünden dönerken Bulut da 

onlara eşlik etti.  Evlerine döndüler.  

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 
1. Meyi’nin köyüne kim gitti?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Umba, kedinin ismini ne koydu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Umba, Meyi Nine’nin köyünde ne zaman uyanıyordu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Köyden dönerken kediyi ne yaptılar?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Kedinin kaç tane yavrusu oldu?

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

TÜRKÇE 
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Aşağıdaki şekillerin altına bütün, yarım, çeyrek ifadelerinden uygun olanı yazınız. 

Aşağıda noktalı yere gelmesi gereken sayıları yazarak eşleştiriniz. 

1 bütün …………………………… yarım eder. 4 

3 bütün …………………………… yarım eder. 3 

1 bütün …………………………… çeyrek eder. 2 

6 yarım …………………………… bütün eder. 8 

4 yarım …………………………… çeyrek eder. 6 

10 yarım …………………………… bütün eder. 5 

Aşağıdaki saatlere karşılık gelen okunuşları altlarına yazınız. 

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

Bir yıl ………………………………. aydır. Bir yıl ………………………………. haftadır. 

Bir gün ………………………………. saattir. Bir yıl ………………………………. gündür. 

Bir hafta ………………………………. gündür. Bir mevsim ………………………………. aydır. 

Bir yıl ………………………………. mevsimdir. Bir saat ………………………………. dakikadır. 

Bir ay ………………………………. gündür. 2 yıl ………………………………. aydır. 

MATEMATİK 
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Farklı ülkelerdeki insanların yaşam şekilleri, alışkanlıkları, yemekleri ve kıyafetlerinde farklılıklar olabilir. 
İnternetten araştırıp aşağıdaki resimlerin hangi kültüre ait olduğunu yazınız. 

    ……………………………..  ……………………………        ………………………………  ……………………………… 

    ……………………………   ………………………………   ………………………………      ………………………….... 

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Noktalı yerlere yazılması gereken doğal afetlerin adını yazınız.

HAYAT BİLGİSİ  

Doğal afet nedir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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  Hecesine doğru ayrılan kelimelerin kutucuğunu boyayınız. 

TÜRKÇE 
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Verilen görseli dikkatle inceleyiniz. Görselle ilgili 
aşağıda verilen cümleleri “EVET” ya da “HAYIR” 
diye cevaplayınız. 

Resimdeki çocuk gitar çalıyor. EVET 
Uçan kuşun rengi sarıdır. …………………………… 
Kaplumbağalar mutludur. …………………………… 
Resimdeki çocuğun şapkasında 
pembe kurdele vardır. …………………………… 

Hava yağmurlu ve soğuktur. …………………………… 
Resimdeki çocuk bankta oturuyor. …………………………… 
Suyun üstünde yedi tane nilüfer 
yaprağı var. …………………………… 

Yusufçuklar sevinçle uçuyor. …………………………… 
Sarı kuş kaplumbağanın üstünde. …………………………… 
Gitarın rengi kahverengidir. …………………………… 

34



Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarına karşılık gelen paraları işaretleyiniz. 

125 TL 
   

 85 TL 

 230 TL 

30 TL 

 75 TL 

Grafik: Meyve Sayısı 

Muz 

Elma 

Portakal 

Grafiğe göre verilen ifadeler doğru ise D, 
yanlış ise Y yazınız. 

NOT: Her şekil 5 meyveyi göstermektedir. 

Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız. 
Dolapta kaç elma vardır? 

Elmaların sayısı ile portakalların sayısının toplamı 
kaçtır? 

En çok matematik dersi sevilmektedir. 
En az sevilen ders Türkçe’dir. 

Görsel sanatlar dersini 10 kişi seviyor. 

Türkçe dersini sevenlerin sayısı 8’dir. 

MATEMATİK 
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BULMACA 

Hey! Görünüşe göre bu iki resim 

arasında farklar var. Hadi, iki 
resim arasındaki 7 farkı bulalım!
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Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bularak yandaki boşluğa cümlelerin doğrusunu yazınız. 

dayım akşam yemeğine gelecek.

aslı hemşire olmak istiyor. 

Ben mehmetçik ilkokulunda çalışıyorum. 

resim yapmayı çok seviyorum. 
Tatile antalyaya gideceğiz. 

Türkiye’nin başkenti ankaradır. 

Aşağıdaki soruları yazım kurallarına dikkat ederek cevaplayınız. 

Adınız soyadınız nedir? 

Okulunuzun adı nedir? 

Aşağıdaki adlardan tekil olanların başına “T”, çoğul olanların başına “Ç” yazınız. 

(  ) Kaşık
(  ) Etekler
(  ) Gemi
(  ) Bardaklar
(  ) Yumurtalar

(  ) Kelebek
(  ) Telefonlar
(  ) Araba
(  ) Evler
(  ) Şeker 

Görsellerdeki varlıkların adlarını tekil ve çoğul durumlarına göre ilgili bölüme yazınız. 

TÜRKÇE 
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(  ) Cam
(  )  Kapı
(  ) Misketler
(  ) Kitap
(  ) Kiler 



Aşağıda verilen çubukların uzunluklarını önce tahmin edip daha sonra cetvelle ölçerek karşılaştırınız. 

TAHMİN SONUÇ FARK 

Aşağıdaki varlıkları ağırdan hafife doğru sıralayınız. 

MATEMATİK 

5 kg pirinç 

A 

13 kg un 

B 

7 kg şeker 

C 

9 kg tuz 

A 

33 kg şeker 

C 

25 kg çay 

B 

36 kg patates 

A 

27 kg elma 

C 

50 kg soğan 

B 

5000 g muz 

A 

7 kg ayva 

C 

3500 g nar 

B 
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Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız. 

 

1) Dünya’nın ………………………………… türlü hareketi vardır. 
2) Dünya’mızın şekli ……………………………………… benzer. 
3) Dünya’mız kendi etrafındaki dönüşünü ……….……… saatte tamamlar. 
4) Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanmasıyla ………………………………………….……….. oluşur. 
5) Bir yılda ………………..…. mevsim vardır. 
6) Dünya’nın güneş gören kısmında ………………........., Güneş’i görmeyen kısmında ………………………..……… yaşanır.

HAYAT BİLGİSİ  

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan 
yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 
Resmi boyayınız.

Evimin doğusunda 
………………………………………………..……………………………...var. 
Bankanın batısında 
…………………………………………………………………………………….var. 
Kerem’in evinin güneyinde 
………………………………………………………………………………………var. 
Bankanın batısında 
………………………………………………………………………………………var. 
Bankanın kuzeyinde 
……………………………………………………………………………………….var. 
Evimin güneyinde 
…………………………………………………………………………………………var. 
Okulun doğusunda 
…………………………………………………………………………………………var. 

24 gece mevsimler 4 küreye gündüz 

Benim adım Dünya, durmadan dönerim.
Bil bakalım ben dönerken neler oluyor? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2 
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BULMACA 

RESFEBE bir kelimenin farklı kelimeler, 

sözcük grupları ya da resimlerle anlatılması 

üzerine tasarlanmış bir oyundur. 

Hadi, birlikte şifreleri çözelim!
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