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KRAL VE TOHUM
Bir zamanlar ülkelerden birinde yaşlı bir kral varmış. Bu kralın çocuğu 

yokmuş. Kral yaşlandıkça kendi yerini kime bırakabileceğini düşünmeye 
başlamış. İyiliksever, dürüst ve doğrulardan asla sapmayan biri kendisin-
den sonra kral olsun istiyormuş. Bunun için şöyle bir yol izlemiş.

Adamları ülkedeki bütün erkek çocuklarına birer çiçek tohumu dağıt-
mış. Kral da bu tohumlardan çıkacak çiçekler arasında en güzel hangisi 
olursa kendisinden sonra çiçeği yetiştirenin kral olacağını ilan etmiş.

Bu çocuklardan biri de Jack’miş(Cek). Jack(Cek), kralın verdiği tohumu 
saksıya dikmiş; ama uzunca bir süre beklemesine rağmen saksıda çiçek 
çıkmamış.

Annesi belki yanlış bir saksıya diktiği için çıkmayacağını söyleyince de 
tohumu yeni bir saksıya, başka türlü bir toprağa dikmiş; ama nafile, yine 
hiçbir bitki yeşermemiş, çiçek açmamış.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dürüst olmak ve her zaman doğruları söylemek bize neler ka-
zandırır? Anlatınız.

2. “Dürüstlük” ile ilgili bir anınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

*	 Metni	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	sessiz	okuyunuz.
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3. Tema
Erdemler

ORMANLAR KRALI

KUYRUKLU YALAN

HAYAT TAMİRCİSİ

EN İYİ BUĞDAY (Dinleme Metni)

MEMLEKET İSTERİM (Serbest Okuma Metni)

İlkokul Türkçe Ders Kitabı - 3 77

Metinle
ilgili
görseller

İşlenecek 
metinler

Tema ile ilgili 
görseller

Tema adı ve 
numarası

Hazırlık 
çalışmaları

Okuma, 
dinleme/izleme 

etkinlik ikonu
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1. Tema
Birey ve Toplum

OKULA DÖNÜŞ

GEZMEYİ SEVEN AĞAÇ

KRAL VE TOHUM

KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN 
OYNAMAK İSTERLER (Dinleme/İzleme Metni)

ÇOCUK MEMUR (Serbest Okuma Metni)
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5) “Hatıra” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden  hangisidir?

A) deniz B) anı  C) araba
 

6) Hedef tahtasındaki kelimelerden eş anlamlısı 

      bulunmayan kelimenin rengi aşağıdakilerden 

      hangisidir?

A) kırmızı             B) mavi             C) sarı

7) “Öğretmen nazik davranışlarından dolayı Ayşe’ye teşekkür etti.”

 Yukarıdaki cümlede verilen altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi seçe-
nekte verilmiştir?

A) uslu B) kibar C) kaba

8) Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisinde “ayakkabı-pabuç” kelimelerine 
benzer bir anlam ilişkisi vardır?

A) eser - yapıt B) gece - gündüz C) gazete - dergi

9) Kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. 

   

Mesafe

     

 

Bak

bilim 

derslik

okul

öğrenci

öğretmen

talebe

mektep

ilim

muallim

sınıf
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8. ETKİNLİK: Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiiri boşluğa dik temel 
harflerle yazınız.

BEYAZ BULUT
Seni ne kadar özlemişiz…
Bunca zamandır neredeydin
Beyaz bulut?
Sensiz güzel değil bu gökyüzü, 
Bu güneş, bu yıldızlar…
Ne olur, gitme artık başka yere…

Sen hep üstümüzde kalmalısın.
Bahçemizde bahar, 
Penceremizde rüzgâr,
Gözlerimizde sevinç olmalısın.
     Şükrü Enis REGÜ

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

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

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

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

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

ORGANİZASYON ŞEMASI     

İKONLARIN ADLARI

Metin etkinlikleri

Sayfa numarası Tema değerlendirme 
çalışması

Yazma 
ikonu

Dinleme/İzleme 
ikonu

Konuşma 
ikonu

Okuma 
ikonu
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1-4. soruları şiire göre cevaplayınız.

TEMA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

YAŞA	OKULUM	YAŞAYAŞA	OKULUM	YAŞA
Bulunmaz	senden	daha	güzel,
Adın	dünyaya	bedel,
Sende	saklı	her	emel,
Yaşa	okulum	yaşa.

Güzeli	ve	iyiyi,
Öğrettin	her	bilgiyi,
Gösterdin	ileriyi,
Yaşa	okulum	yaşa.

Vehbi	Cem	AŞKUNVehbi	Cem	AŞKUN

1) Şiirin başlığı nedir?

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

2) Şiir kaç dizeden oluşmuştur?

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

3) Şiir kaç kıtadan oluşmuştur?

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

4) Şiiri kim yazmıştır?

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

İZMİR-KONAK
ATATÜRK İLKOKULU

105311036 322015064
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1. Tema
Birey ve Toplum

OKULA DÖNÜŞ

GEZMEYİ SEVEN AĞAÇ

KRAL VE TOHUM

KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA OYUN 
OYNAMAK İSTERLER (Dinleme/İzleme Metni)

ÇOCUK MEMUR (Serbest Okuma Metni)
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Gezdik, eğlendik, koştuk bütün yaz,
Ah ne güzeldi dereler, dağlar,
Topladık, yedik vişne, dut, kiraz,
Ah ne şirindi bahçeler, bağlar.

Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık dokuz ay çalış, oku, yaz.

Fazlası eder çocuğu haylaz,
Üç ay eğlence yeter bize,
Ne tatlı, ne hoş geçti bütün yaz,
Gidelim artık okulumuza.

Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık dokuz ay çalış, oku, yaz.

Çocuğuz, ama biliriz ki yaz,
Saf hava, uyku, su, oyun demek
Böyle olursa hastalık olmaz,
Okul açıldı, başladı emek.

Bugün uslandı dünkü yaramaz,
Artık dokuz ay çalış, oku, yaz.
                                        
                                    Aka GÜNDÜZ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Okulda neler öğreniriz? Arkadaşlarınıza anlatınız.
2. Tatilde neler yaptığınızı anlatınız.

*	 Şiiri	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	sesli	okuyunuz.

OKULA DÖNÜŞ

12
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1. ETKİNLİK: 
a) Kelimelerin anlamlarını tahmin edip boş bırakılan yerlere yazınız. 

Sözlükten  kelimelerin anlamlarına bakarak sözlük defteri oluşturu-
nuz.

b) Tahmin ettiğiniz kelimelerin anlamını sözlükten bakarak oluşturacağı-
nız sözlük defterine yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................bahçe

dut

haylaz

A
a

B
b

Asma: Belirli 
bir tür üzüm 
veren bitki.

Bağ: Üzüm 
kütüklerinin 
dikili bulun-
duğu toprak 
parçası, mey-
ve bahçesi.
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 Şiirin konusu:

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

2. ETKİNLİK: Soruları şiire göre cevaplayınız.

1) Şiirin ilk dörtlüğüne göre çocuklar yaz tatilinde neler yapmıştır?

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

2) Şiire göre yaz tatili ne kadar olmalıdır?

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

3) Okula hangi mevsimde döneriz?

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

4) Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir?

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

3. ETKİNLİK: Şiirin ana duygusunun nasıl belirlendiğini inceleyiniz. Şiirin 
konusunu yazınız.

    

Şiirin ana duygusu:

Okula dönüş
heyecanı 
      Şiirde verilmek istenen 
temel duyguya ana duygu 
denir. Ana duygu şiirin bü-
tününden çıkarılır.

6. ETKİNLİK:  “ Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler hâlinde 
yazılan metin türüne şiir denir.” 
Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz.
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4. ETKİNLİK: Şiire uygun iki başlık yazınız.

5. ETKİNLİK: Okuldaki ilk gününüzü anlatınız. 

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

6. ETKİNLİK:  “ Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler hâlinde 
yazılan metin türüne şiir denir.” 
Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz.

Kıta : Şiirin dört di-
zeden oluşan bölü-
müne kıta denir.

MACERA 
                                     
Küçüktüm, küçücüktüm,                            
Oltayı attım denize;                                   
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.

Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı;
Kuyruğu ebemkuşağı renginde;
Bir salıverdim gökyüzüne;
Gökyüzünü gördüm.

                                  Orhan Veli KANIK                      
             Şair: Şiiri yazan kişiye şair denir.

Başlık

Dize: Şiirin her bir satı-
rına dize denir.



16

BİREY VE TOPLUM01
7. ETKİNLİK: “Okul Sevgisi” konulu iki kıtalık bir şiir yazınız. 
Yazdığınız şiiri görsellerle zenginleştiriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................
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8. ETKİNLİK: Verilen tabloya alfabemizi küçük harflerle yazınız.

a

1

d

5

c

3

f

7

b

2

e

6

ç

4

g

8

ğ

9

h

10

ı

11

l

15

j

13

i

12

m

16

k

14

n

17

ö

19

o

18

p

20

r

21

ş

23

s

22

t

24

u

25

v

27

z

29

ü

26

y

28
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*	 Metni	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	sesli	okuyunuz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnsanlarla ağaçların ortak özellikleri nelerdir? 
2. Canınız sıkıldığında neler yaparsınız?

Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil bir bahçede yaşayan bir ağaç varmış. 
Çocuk gibiymiş bu ağaç, içi içine sığmazmış. Ama bütün diğer ağaçlar gibi 
o da toprağa bağlı, yerinden hiç kıpırdamadan büyümek zorundaymış.

Oysa çocuklar gibi koşup oynamak, dağlara tırmanmak, denizde yüz-
mek istermiş. Çevresindeki evlerin içlerini de merak edermiş. Kırmızı dam-
lı, cam pencereli evlerin kapılarından çocuklar girer çıkarmış. Ağaç onların 
içerde neler yaptığını, evlerinin içinin neye benzediğini çok merak edermiş.

Zavallı ağaç… Kökleriyle topraktan besleniyor, yapraklarıyla nefes alı-
yor ama yürüyemiyormuş. Gezemiyor, dolaşamıyor, konuşamıyormuş. 
Günlerini, aylarını hep aynı yerde kıpırdamadan durarak geçirmek zorun-
daymış.

Yaz mevsiminin bitiminde bir gün, tatlı tatlı bir sonbahar rüzgârı esmiş. 
Gezmeyi seven ağacın çevresinde dans edip durmuş, ağacı güldürmeye 
çalışmış. Ama boşuna! Ağaç o kadar üzgünmüş ki…

 “Neden böyle üzgünsün?” 
diye sormuş rüzgâr ağaca.

 “Nasıl üzgün olmayayım ki?” 
demiş ağaç. “Dünyadaki bütün 
canlılar yürüyor, koşuyor, yüzüyor 
ya da uçuyor. Ya ben? Ben bura-
da toprağa çakılıp kalmışım. Oysa 
dünyayı gezip dolaşmak, yeni yer-
ler görmek isterdim.”

 “Üzülme.” demiş rüzgâr. “Bir 
çaresini buluruz elbet. Yaprakların-

GEZMEYİ SEVEN AĞAÇ
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dan birini bana ver.”
Rüzgâr biraz kuvvetlice esmiş, ağacın bir yaprağını koparmış. Sonra 

yaprağı aldığı gibi evlerden birinin açık penceresinden içeriye üflemiş. 
Yaprak salına salına odanın ortasına düşmüş.

“İşte gördün mü?” demiş rüzgâr. “Evin içine girdin bile. Başka gitmek 
istediğin yerler var mı?”

“Evet evet!” demiş ağaç sevinçle. Bir yaprağını daha rüzgârın esintisine 
bırakmış. Rüzgâr yaprağı uçurup yakınlardaki derenin suyuna bırakmış. 
Dere, yaprağı sürükleyip çok uzaklardaki denizlere götürecekmiş.

Sevinç içindeymiş ağaç. Sararan yapraklarını teker teker rüzgâra bı-
rakıyor, her yaprak geze dolana, uça savrula bir başka yere gidiyormuş.

Sonunda ağacın hiç yaprağı kalmamış. Ama olsun! Zaten sonbaharda 
yaprakları hep dökülürmüş. İlkbahar geldiğinde yine yapraklanacak değil 
miymiş? Bir sonraki sonbaharda yapraklarını nereye göndereceğinin ha-
yalini şimdiden kurmaya başlamış bile.

Gezmeyi seven ağaç çok mutluymuş.
Aytül AKAL

(Kısaltılmıştır.)
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1. Gezmeyi seven ağaç neler yapmak istermiş?

2.Rüzgâr, gezmeyi seven ağaca ne sormuş? 

3.Gezmeyi seven ağaç neden üzgünmüş?

4. Rüzgâr, gezmeyi seven ağacın üzüntüsünü nasıl gidermiş?

5.Gezmeyi seven ağacın yaprakları neden dökülmüş?

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

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

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

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

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

3. ETKİNLİK: Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.   1. ETKİNLİK: Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Yeni öğrendiğiniz 
kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz.

2. ETKİNLİK: Soruları metne göre cevaplayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................dam

kök

dere
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1. Gezmeyi seven ağaç neler yapmak istermiş?

4. Rüzgâr, gezmeyi seven ağacın üzüntüsünü nasıl gidermiş?

4. ETKİNLİK: Metne uygun iki başlık yazınız.

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

   Metnin ana fikri:

3. ETKİNLİK: Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu:

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

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

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

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

Metnin ana fikri:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinden hareketle iki soru yazıp sınıfta ar-
kadaşlarınıza sorunuz.

...........................................
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6.ETKİNLİK: Hikâye unsurlarını yazınız.

•  ......................

     Yemyeşil bir bahçe

• Kişiler

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

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

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

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

•  Zaman

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

     

•  ................

 Bir ağacın yeni yer-
ler görmek istemesi ve 
rüzgârın ona yardım 
etmesi
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7. ETKİNLİK: Siz, rüzgârın yerinde olsaydınız ağacı mutlu etmek 
için neler yapardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. ETKİNLİK: Kitabımızın bölümlerini tanıyalım.

İçindekiler: Kitapta işlenen tema ve metinleri gösteren bölümdür.

Sözlük: Bilinmeyen kelimelerin anlamlarının yazıldığı bölümdür.

Kaynakça: Kitaptaki metinlerin nereden alındığını belirten bölümdür.

içindekiler

sözlü
k

kaynakça

271
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SÖZLÜK
A

ahali: Bir yerde toplanan kalabalık.

akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

alet: Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

azim: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.
 B

bank: Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

belde: İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer.

borç: Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey.

 C

cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

civar: Yöre.

canevinden vurmak: En etkileyici yönünden saldırmak.

 Ç

çağ: Zaman dilimi, vakit.

çare: Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar 

yol, çözüm yolu.

çelmek: Birşeyin kenarını çapraz kesmek.

çorak: Verimli olmayan toprak.  D

demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

denge: Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, balans.

devir: Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası.

duyarlılık: Duyarlı olma durumu, hassaslık.
 E

efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen 

hayalî hikâye.

egemenlik: Egemen olma durumu, hakimiyet.

engel: Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni.

engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş.

erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı.
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9. ETKİNLİK: Kelimeleri eş anlamlılarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

zaman

şahit

hasret

kibar

son

icat

hedef

kanun

besin

öğüt

söz

ek

a

d

h

i

c

f

b

e

ç

g

ı

j

f

yasa

amaç

özlem

tanık

nasihat

nihayet

vakit

buluş

laf

ilave

gıda

nazik
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10. ETKİNLİK: Alfabemizi büyük harflerle yazınız.

275 21125

25 2422 1

28 201 11

11. ETKİNLİK: Bir önceki etkinlikte numaralandırılmış harfleri kullanarak 
şifrelenmiş kelimeleri bulunuz. 

I

11

L

15

J

13

N

17

Ö

19

İ

12

M

16

K

14

O

18

P

20

R

21

U
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Ş

23

V

27

Z

29

S

22

Ü

26

T

24

Y

28

A

1

D

5

C

3

F

7

Ğ

9

B

2

E

6

Ç

4

G

8

H
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KRAL VE TOHUM
Bir zamanlar ülkelerden birinde yaşlı bir kral varmış. Bu kralın çocuğu 

yokmuş. Kral yaşlandıkça kendi yerini kime bırakabileceğini düşünmeye 
başlamış. İyiliksever, dürüst ve doğrulardan asla sapmayan biri kendisin-
den sonra kral olsun istiyormuş. Bunun için şöyle bir yol izlemiş.

Adamları ülkedeki bütün erkek çocuklarına birer çiçek tohumu dağıt-
mış. Kral da bu tohumlardan çıkacak çiçekler arasında en güzel hangisi 
olursa kendisinden sonra çiçeği yetiştirenin kral olacağını ilan etmiş.

Bu çocuklardan biri de Jack’miş(Cek). Jack(Cek), kralın verdiği tohumu 
saksıya dikmiş; ama uzunca bir süre beklemesine rağmen saksıda çiçek 
çıkmamış.

Annesi belki yanlış bir saksıya diktiği için çıkmayacağını söyleyince de 
tohumu yeni bir saksıya, başka türlü bir toprağa dikmiş; ama nafile, yine 
hiçbir bitki yeşermemiş, çiçek açmamış.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dürüst olmak ve her zaman doğruları söylemek bize neler ka-
zandırır? Anlatınız.

2. “Dürüstlük” ile ilgili bir anınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

*	 Metni	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	sessiz	okuyunuz.

26
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Sonunda kralın söylediği gün gelmiş. Ülkenin bütün çocukları renga-

renk, birbirinden güzel çiçeklerle kraliyet sarayının önünde sıraya dizilmiş-
ler. Ellerinde çiçek olmayan yalnızca Jack(Cek) varmış. Jack(Cek), elinde 
boş saksı, öylece duruyormuş.

Kral çocukları tek tek dolaşmış çiçeklerine bakmış kimini bir iki sözle öv-
müş ama yoluna devam etmiş. Jack’in(Cek) yanına gelince onun boş sak-
sısına bakıp:

— Çocuğum, senin saksında çiçek yok ki! 
— Evet kralım, maalesef benim tohumum büyümedi! 
Bu cevap üzerine yaşlı kral küçük Jack’i(Cek) kucaklamış ve bundan 

böyle kendisini evlat edineceğini, kendisinden sonra da onun kral olacağı-
nı duyurmuş.

Meydandakiler bu işe bir anlam verememişler.  “Bunca güzel çiçek var-
ken nasıl olur da saksısı boş olan bir çocuk veliaht ilan edilir!” diye birbir-
lerine sormuşlar.

Ahalinin merakını kral şu açıklamayla gidermiş:
— Benim dağıttığım çiçek tohumlarının hepsi daha önce sıcak sudan 

geçirilmişti, yani hiçbirinden çiçek çıkma ihtimali yoktu.  Ama sadece bu 
çocuk gerçeği bana olduğu gibi anlattı;  işte bu yüzden benden sonra o 
kral olacak.                                                              

                                                                                   Eric MADDERN-Poul HESS
                                                                                   (Erik MADERN-Pol HES)
               Çeviren: Dilanaz ÜNAL
                                                                                      (Kısaltılmıştır.)

BİREY VE TOPLUM 01
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1. ETKİNLİK: Kelimelerin anlamlarını tahmin edip boş bırakılan yerlere 
yazınız. Sözlükten kelimelerin anlamlarına bakarak sözlük defterinize ek-
leyiniz.

2. ETKİNLİK: Verilen görselleri oluş sırasına göre numaralandırıp anlatınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................
ahali

saksı

tohum
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5. ETKİNLİK: Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

4. ETKİNLİK: Metne uygun iki başlık yazınız.

1. Kral, yerine geçecek kişiyi seçmek için nasıl bir yol izliyor?

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

2. Jack’in (Cek) saksısında neden çiçek çıkmamış?

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

3. Kral neden Jack’i (Cek) kendi yerine seçmiş?

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

4. Siz kral olsaydınız yerinize gelecek kişiyi nasıl belirlerdiniz?

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

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

3. ETKİNLİK: Soruları metne uygun olarak cevaplayınız.

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

Metnin konusu:

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

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

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

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

Metnin ana fikri:

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

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

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

...........................................
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6. ETKİNLİK: Metinde kralın çocuğu ödüllendirmesinin sebebi ne-
dir?  Arkadaşlarınızla tartışınız.       

cıvıl cıvıl

7. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinden hareketle iki soru yazıp sınıfta arka-
daşlarınıza sorunuz.
a).......................................................................................................................

b).......................................................................................................................

8. ETKİNLİK: Kelimeleri özenli ve okunaklı biçimde karşılarına 
yazınız.

şırıl şırıl: şırıl şırıl

vızır vızır

havlama

çıtırtı

miyavlamak

gümleme

hapşırmak

gürül gürül

horul horul
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenizdeki oyun alanları nerelerdir?
2. Sevdiğiniz oyunlar nelerdir?

            Dinleme/İzleme Metni

KENTLERDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DA 
OYUN OYNAMAK İSTERLER

*	 Görselden	hareketle	dinleyeceğiniz	şiirin	konusunu	tahmin	ediniz.
*	 Şiiri	dikkatlice	dinleyiniz.
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1. ETKİNLİK: Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendi-
ğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

2. ETKİNLİK: Soruları metne göre cevaplayınız.

1) Çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor?

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

2) Çocuklar büyüklerden ne istemektedir?

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

3) Kentlerdeki oyun alanları nasıl azalmıştır ?

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

4) Şair, istekleri için kimlere sesleniyor?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yığınkaldırım

haşarı

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

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

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

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

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

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

.....................................
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3. ETKİNLİK: Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Şiirin konusu:

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

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

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

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

Şiirin ana duygusu:

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

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

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

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

4. ETKİNLİK: Dinlediğiniz  şiire uygun iki başlık yazınız.

5. ETKİNLİK: Yaşadığınız yerin yöneticisi olsaydınız çocuklar için 
hangi oyun alanlarını hazırlardınız? Arkadaşlarınıza anlatınız. 

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



34

BİREY VE TOPLUM01

34

BİREY VE TOPLUM0101
6. ETKİNLİK: Dinlediğiniz şiirde anlatılanlarla ilgili görüşlerinizi yazınız.

7. ETKİNLİK: “Oyun” konulu iki kıtalık şiir yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................
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8. ETKİNLİK: Kelimeleri özenli ve okunaklı şekilde yazınız.

güzel güzel

büyük büyük

irili ufaklı

eş dost

para pul

mal mülk

abur cubur

ıvır zıvır

gece gündüz

sabah akşam

ileri geri



36

BİREY VE TOPLUM01
Serbest Okuma Metni

                                      ÇOCUK MEMUR

Benim annem de çalışıyor, babam da. Sabahları birlikte çıkıyoruz ev-

den. Babam kendi çalıştığı yere gidiyor, annem kendi çalıştığı yere. Ben de 

okuluma gidiyorum. 

Bu yıl üçüncü sınıftayım. İki önemli değişiklik oldu. Sabahçı oldum, bir 

de müdür değişti. Okul müdüründen değil, annemin müdüründen söz edi-

yorum. Geçen yılki müdür, Galip amca, ne iyiydi.

Annemin iş yerindeki arkadaşı Şermin teyzedir. Şermin teyzenin kızı 

Füsun, benim gibi her gün gelmiyor iş yerine. Haftada iki üç kez geliyor. 

Teyzesine gidiyormuş okuldan çıkınca. Teyzesi kursta olduğu günler iş ye-

rine geliyormuş. Benim teyzem yok ki, anneannem de yok, babaannem 

de. Okuldan çıkınca doğruca annemin yanına geliyorum. Annem köşeye 

bir sandalye koyuyor pencerenin yanına. Orada tostumu yiyorum, sonra 

dersim çoksa ödevlerimi hazırlıyorum.
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Ben evde yalnız kalamam ki… Sobayı yakamam, evde kalsam üşürüm, 
hasta olurum. Hasta olunca okula gidemem, peki o zaman ben nasıl dör-
düncü sınıf olurum gelecek yıl?

Annemin eski müdürü Galip amca ne iyiydi. Her geçişte saçımızı okşar-
dı, gözlerini kırpardı:

— Hadi bil bakalım Kaan, bir kilo demir mi ağır yoksa bir kilo pamuk 
mu?

— Eşittir, derdim.

— Bravo, bravo! diye bağırırdı. Bana ödül olarak limonlu ıhlamur söy-
lerdi.

Arada bir kalem de verirdi Galip amca, hem de en güzelinden. Bir kere-
sinde kocaman bir çikolata bile vermişti. Bana hep: 

—   23 Nisan’da seni bir günlüğüne bu işyerine müdür yapacağım, derdi. 
Hep göz kırpardı, hep gülerdi.

          Muzaffer İZGÜ
          (Kısaltılmıştır.)
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1-4. soruları şiire göre cevaplayınız.

TEMA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

YAŞA	OKULUM	YAŞAYAŞA	OKULUM	YAŞA
Bulunmaz	senden	daha	güzel,
Adın	dünyaya	bedel,
Sende	saklı	her	emel,
Yaşa	okulum	yaşa.

Güzeli	ve	iyiyi,
Öğrettin	her	bilgiyi,
Gösterdin	ileriyi,
Yaşa	okulum	yaşa.

Vehbi	Cem	AŞKUNVehbi	Cem	AŞKUN

1) Şiirin başlığı nedir?

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

2) Şiir kaç dizeden oluşmuştur?

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

3) Şiir kaç kıtadan oluşmuştur?

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

4) Şiiri kim yazmıştır?

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

İZMİR-KONAK
ATATÜRK İLKOKULU

105311036 322015064
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5) “Hatıra” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden  hangisidir?

A) deniz B) anı  C) araba
 

6) Hedef tahtasındaki kelimelerden eş anlamlısı 

      bulunmayan kelimenin rengi aşağıdakilerden 

      hangisidir?

A) kırmızı             B) mavi             C) sarı

7) “Öğretmen nazik davranışlarından dolayı Ayşe’ye teşekkür etti.”

 Yukarıdaki cümlede verilen altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi seçe-
nekte verilmiştir?

A) uslu B) kibar C) kaba

8) Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisinde “ayakkabı-pabuç” kelimelerine 
benzer bir anlam ilişkisi vardır?

A) eser - yapıt B) gece - gündüz C) gazete - dergi

9) Kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. 

   

Mesafe

     

 

Bak

bilim 

derslik

okul

öğrenci

öğretmen

talebe

mektep

ilim

muallim

sınıf




