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ADI SOYADI: 14. hafta

3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KÂĞIDI
METİN ÇALIŞMASI 

KURT İLE YAŞLI KADIN 
   Bir gece aç kurt, yiyecek bulma umuduyla çiftliğin etrafında 
dolaşıyormuş. Evin penceresinden gelen ışığı görünce yavaşça 
pencereye yaklaşmış ve içeriye bakmış. Yaşlı bir kadın kucağındaki 
çocuğa: 

- Eğer ağlamaya devam edersen seni pencerenin dışındaki kurda
atacağım, diye kızmış.
Kurt, kadının bu sözlerini işitince ağzı sulanmış ve kendi kendine şöyle mırıldanmış:

- Bugün sanırım şanslı günümdeyim, çocuğun ağlamasına bakılırsa yiyeceğimin pencereden gelmesi
için hiç de çok beklemeyeceğim.
Kurt büyük bir umutla beklemeye başlamış. Ancak bir süre sonra çocuk susmuş. Kurt, çocuğun

ağlaması için bildiği bütün duaları okumuş ama nafile çocuktan ses soluk yokmuş. 
   Hava gittikçe soğumuş ve kar yağmaya başlamış, neredeyse sabah olmak üzereymiş. Kurt tam 
ümidini yitirmek üzereyken çocuk yeniden ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın kucağındaki çocukla pencereye 
doğru gelmiş. Onları gören kurt tekrar pencereye yaklaşmış. Ağzı sulanmaya, kuyruğu sevinçten 
süpürge gibi sağa sola gidip gelmeye başlamış. Yaşlı kadın, kurdu fark edince hızla pencereyi kapamış 
ve köpekleri kurdun peşine salmış. Köpekler kurdu kovalarken köpeklerin lideri, kurda bağırmaya 
başlamış: 

- Ah, seni saf kurt! İnsanlar hiç torunlarına kıyabilir mi? Şimdi seni bizim elimizden kim kurtaracak
bakalım.
Kurt gün boyunca yiyecek bir şey bulamadığı gibi sabaha kadar da soğukta kalmış. Köpekler peşinde,

var gücüyle ormana kaçarken kendi kendine şöyle mırıldanmış: 
- Ne acayip bu insanlar, bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Artık her işittiğime inanmayacağım, bu

bana iyi bir ders olsun.”
EZOP MASALLARI

Yukarıdaki metinde geçen gerçek ve hayali unsurları noktalı yerlere yazınız. 

TÜRKÇE 

Gerçek Unsurlar 

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

Hayalî Unsurlar 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ÇARPIM TABLOSU OLUŞTURALIM 

  Aşağıdaki çarpım tablosunu doldurup şifreyi çözünüz. 

ÇARPMA İŞLEMİ 

 Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız. 

MATEMATİK 
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BAZI MADDELER VÜCUDUMUZA ZARAR VEREBİLİR 

Aşağıdaki maddelerden dokunmamız, koklamamız, tatmamız ve bakmamız durumunda vücudumuza zarar 
verebilecek olanları işaretleyiniz. 

BAZI MADDELER VÜCUDUMUZA ZARAR VEREBİLİR 

1) Su, şeker ve un gibi maddelere ............................................... denir. 

2) Çamaşır suyu, deterjan ve sabun gibi maddelere ............................................... denir. 

3) Çamaşır suyu, tiner ve benzin gibi maddeleri tatmak ............................................... . 

4)  Su, süt ve kek gibi maddeleri tatmak ............................................... . 

5) Bir başkasına verilen ilacı doktorumuza sormadan ............................................... . 

FEN BİLİMLERİ 

kullanmamalıyız tehlikelidir gıda maddeleri şeker 

temizlik maddeleri kullanmalıyız 

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

tehlikeli değildir pis maddeler 
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PLANLI YAŞIYORUM 

Aşağıdaki günlük plana göre soruları cevaplayınız.

SAATLER PAZARTESİ 

08.00 Uyanış 

08.00-09.00 (1 saat) Kahvaltı ve Giyinme 

09.00-12.00 (3 saat) Okul 

12.00-13.00 (1 saat) Öğle Yemeği 

13.00-15.00 (2 saat) Okul 

15.00-16.00 (1 saat) Dinlenme 

16.00-18.00 (2 saat) Ödev Yapma 

18.00-19.00 (1 saat) Akşam Yemeği 

19.00-20.00 (1 saat) Aile Saati 

20.00-21.00 (1 saat) Kitap Okuma 

21.00-22.00 (1 saat) Uykuya Hazırlık 
22.00 Uyuma 

PLANLI YAŞIYORUM 

Belirtilen günlerde yapacağımız aktivitelere yönelik plan yapınız. 
SAATLER PAZARTESİ 

……………. 

…………… - …………… Kahvaltı ve Giyinme 

…………… - …………… 

…………… - …………… Öğle Yemeği 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… Akşam Yemeği 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

……………. 

SAATLER CUMARTESİ 
……………. 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… Öğle Yemeği 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… 

…………… - …………… Kitap Okuma 

…………… - …………… 

……………. 

HAYAT BİLGİSİ 

1) Hangi saatler arasında kitap okunacaktır?

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

2) Aile saati için kaç saat ayrılmıştır?

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

3) Ödev yapmak için kaç saat ayrılmıştır?

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

4) Uyanış saati kaçtır?

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

5) Uyuma saati kaçtır?

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