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OKUMAYA YENİ GEÇEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
KOLAYDAN AZ DA OLSA ZORA DOĞRU METİNLERİ
ÇOK UZUN OLMAYAN BOL GÖRSELLİ AMA AZ
SORULU BİR KİTAP HAZIRLADIM SİZLERE.

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN
KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM
OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE
OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ.

BAŞARACAĞINIZDAN EMİNİM. METİNLERDEN
KORKMAYIN ASIL ONLAR SİZLERDEN KORSUNLAR.
SİZLER OKUMAYI VE YAZMAYI ÖĞRENDİNİZ ÖYLE
DEĞİL Mİ?

BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM.

YUKARIDA YAZILANLARI
OKUDUM BABA_CAN
ÖĞRETMENİM ÇOK HAKLI.
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Küçük bir ormanda
Maya adında bir arı varmış. Arı
Maya sadece güllere konarmış.
Güllerden bal yapar, vız diye uçarmış.
Bir gün iğnesi güle takılmış ve yardım
edin diye bağırmış. Oradan geçen bir
kuş, arı Mayayı gülden kurtarmış.

Parçayı iyi oku.
Cevaplarını yaz
bakayım.

ARI
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1-Hikâyemizin adı nedir?

2. Metinde hangi hayvanlar varmış?

3. Arı nasıl uçarmış?

4. Arı hangi çiçekten bal yaparmış?

5. Arı Maya’yı kim kurtarmış?

SORULAR
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Çocuktum,
Sapanla iki kuş vurdum.
Biri düştü, biri yaralı gitti.
Derin bir sessizlik çöktü bahçeye
Kuşların şarkısı bitti.

KUŞ

Parçayı iyi
oku. Sorulara
cevap ver.
Sen de benim
gibi kuş vurma.
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1. Şairin anlattığı olay ne zaman
olmuştur?

2. Çocuk, kaç kuş vurmuş?

3-Kuşlar vurulunca bahçede nasıl bir
değişiklik olmuş?

SORULAR



6

Ali, köpeğini kaybetmiş, ağlıyormuş.
Arkadaşı:
“Ağlama, gazeteye ilan verir

buluruz” demiş.
Ali biraz düşünmüş. Sonra:
-“Köpeğim okumayı bilmez ki”.

KÖPEK

Sorulara uygun
cevaplar ver
bakalım. Haydi!
Sen de ağlama!



7

1.Ali’nin ağlamasının nedeni nedir?

2.Arkadaşı köpeği bulmak için ne
yapmayı önermiş?

3.Ali, arkadaşının önerisini kabul etmiş
mi?

SORULAR
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Bana göre tüm mevsimlerin en
güzelidir bahar. Baharda havalar
ılıklaşır, ağaçlar çiçek açar, yağmurlar
yağar. Bütün kışın yorgunluğunu
bahar alır gider. Doğa baharda
canlanır, yeşerir. Bahar mevsimlerin en
güzelidir. Etraf şenlenir. Hayvanlar
neşeyle neşelenir. Yılan gibi toprağın
altında kış uykusunda olan hayvanlar
uyanır toprağın üstüne çıkar.

İLKBAHAR
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1. Yazara göre mevsimlerin en güzeli
hangisidir?

2. Baharda hangi değişiklikleri
görürüz?

3. Doğa baharda nasıl olur?

SORULAR

Sen hangi
mevsimi daha çok
seviyorsun?
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Tuğba bahçede koşarken yere düştü.
Arkadaşı Gamze ona yardım etti.
Tuğba’yı yerde gören Ela da yardım
etti. Ela ile Gamze Tuğba’yı düştüğü
yerden kaldırdılar. Bu durumdan
üçü de mutlu oldular.

ARKADAŞLIK

Sorular
aşağıda.
Beni rahatsız
etme.
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1.Bahçede yere düşen kimdir?

2.Tuğba’ya ilk olarak kim yardım etti?

3.Sen de arkadaşlarına yardım ediyor
musun?

SORULAR
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Masalcı dede ak saçlıydı. Bu ismi
ona çocuklar ona vermişti. Asıl adı
Metin’di. Masalcı Metin, çocukları
çok severdi ve çocuklara çok masal
anlatırdı. Her akşam evde masal
anlatırdı.

MASALCI METİN
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1.Masalcı Dede’nin asıl adı nedir?

2.Masalcı Dede masallarını nerede
anlatırmış?

Sorular aşağıda.
Cevaplarını
bekliyorum.

SORULAR
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Benim adım Tombik. Ben çok
şişman bir çocuğum. Onun için bana
bu ismi verdiler. Aslında benim
adım Talat. Tombik ismini bana
teyzem verdi. O zaman ben birinci
sınıfa başlamıştım. Okulda bana
herkes Tombik diyor.

TALAT
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1.Talat’a kim Tombik adını vermiş?

2.Talat’a başka nerede Tombik diyorlarmış?

Sorulara uygun
cevaplar vermeyi
unutmayın.
Tamam mı?

SORULAR
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BAHAR

Bahar gelmişti. Tüm çocuklar
kırlara koşmuş, uçurtma
uçuruyorlardı.

Derya ve Dilek de bir uçurtma
yapmaya karar verdiler. İki saat
sonra uçurtmaları hazırdı.

Fakat tüm çabalarına rağmen
uçurtmaları uçmuyordu. Çünkü ona
kuyruk yapmayı unutmuşlardı.
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1. Çocuklar kırlarda ne yapıyorlarmış?

2. Çocuklar uçurtmayı hangi mevsimde
uçurmuşlar?

3. Uçurtma niçin uçmamış?

Sorular aşağıda.
Bahar gelince babanıza
uçurtma yaptırın.

SORULAR



18

Bahri, tarlasının sulamak için
kuyudan su çekiyordu. Kuyunun
etrafında koşuşan, durup kuyuya
bakarak havlayan küçük köpeği
dengesini kaybetti ve kuyuya düştü.

Bahri derhal gömleğini,
pantolonunu ve ayakkabılarını
çıkardı ve kuyuya indi. Köpeğini
alıp yukarı çıktı.

TARLA
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1- Bahri niçin tarlaya gitmiştir?

2- Köpeği nereye düşmüştür?

3- Bahri köpeğini kurtarabilmiş mi?

Köpekler sadık
hayvanlardır.

SORULAR
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Ben okumayı yazmayı öğrendim.
Çok sevinçliyim. Sıra arkadaşım
Ela’da okuyor, yazıyor. Bugün Ela
kitap aldı. Kardeşine okudu.
Ben de anneme okudum.
Annem çok mutlu oldu. Okumak
yazmak çok güzel!

BEN OKUYORUM
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1. Çocuk niçin çok sevinçlidir?

2. Ela bugün ne aldı?

3.Ela kime kitap okudu?

SORULAR

Mine sen de
okumayı
öğrendin mi?
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Bir karınca dereye düşmüştü. Su
içen güvercin onu gördü. Hemen
gagasıyla bir çöp uzattı, Karınca çöpe
tutunup kıyıya çıktı. Tam o sırada
oradan geçen bir avcı güvercini
görüp nişan aldı, Karınca da avcının
ayağını ısırdı. Adamın atışı boşa
gitti. Böylece güvercin kurtuldu.

AVCI
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1.Güvercin, karıncayı nasıl kurtarmış?

2.Karınca, güvercini nasıl kurtarmış?

3.Bu metinden hangi sonuç çıkarılabilir?

Karıncalar çok
çalışkan hayvanlardır.
Sizler de biliyorsunuz
öyle değil mi?

SORULAR
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Çilli horoz her sabah Güneş doğmadan
öterdi. Çiftlikteki tüm hayvanlar horozun
sesiyle uyanırdı. Sadece tembel ördek
Vakvak uyanmazdı. Vakvak, sağır olduğu
için horozun sesini duyamıyordu.
Onun için geç uyanıyordu. Vakvak ördeğin
sağır olduğunu kümesteki doktor olan
hindi söylemişti.
Doktor hindi yanında sürekli kitap
taşırdı.
Doktor hindi  çok bilgiliydi

DOKTOR HİNDİ
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1.Çilli horoz her sabah ne zaman ötermiş?

2.Ördek niçin uyanamıyormuş?

Kitap en iyi
arkadaşımızdır.
Tatilde çok kitap
okuyalım.

SORULAR
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Köyde hayat erken başlar. Herkese düşen
bir görev vardır. Bu görevleri yapmamız
için kimse bizi zorlamaz. Ben her sabah
okula gitmeden tavuklara yem veririm.
Ablam ineği sağar. Kahvaltıya taze süt
hazırlar.
Annemize babamıza yardımcı olduğumuz
için çok mutlu oluruz. Biz köyde
yaşamayı çok severiz.

KÖYÜM
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1.

2.

3.

Kümes hayvanlarının
adlarını söyler misin?

PARÇAYI OKU ANLA
SORULARI VE CEVAPLARI
SEN HAZIRLA OLUR MU?
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Benim adım Suna. Bu yıl okula
başladım. Öğretmenimiz bize okumayı,
yazmayı öğretti.

Eskiden kitapların resimlerine bakardım.
Artık her şeyi okuyorum. Okumak ne
güzel! Kitapları çok seviyorum.
Kitaplardan yeni bilgiler öğreniyorum.
Masal kitapları okuyorum. Fıkralar
öğrenip arkadaşlarıma anlatıyorum.

Geçen gün öğretmenim:
- Suna seni kutlarım.
- Çok güzel okuyorsun, dedi.
Okumayı çok seviyorum!
Okulumu çok seviyorum

OKUMAK NE GÜZEL
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1.Oya’ya okuma yazmayı kim öğretti?

2.Oya, kitaplardan neler öğreniyor?

3.Oya neleri çok seviyor

SORULAR
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Tilki ile keçi arkadaş olmuşlar.
İki arkadaş kuyunun yanından geçerken

su içmek istemişler.
Hemen kuyuya inmişler.
Susuzluklarını gidermişler.
Fakat kuyudan nasıl çıkacaklarını

düşünmeye başlamışlar.
Tilki:
- Sen ayaklarını duvara daya.
Boynuzlarını yukarı kaldır.

- Ben onların üzerine basarak dışarı
çıkarım.

- Sonra da seni dışarı çekerim.
Keçi tilkinin söylediklerini yapmış ama
tilki keçiyi bırakıp kaçmış.

TİLKİ VE KEÇİ
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ARKADAŞLARINIZI İYİ SEÇİN.
SONRA PİŞMAN OLURSUNUZ.
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1. Tilki ile keçi kuyuya niçin inmişler?

2. Kuyudan çıkmak için kim nasıl bir
çözüm bulmuş?

3. Tilki dışarı çıkınca ne yapmış?

SORULAR
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