
Koordnatları verlen heceler brleştrp kelmeler oluşturunuz.

Sözcüklern hecelernn koordnatlarını yazınız.

or-man =
kaz-ma =

pa-ra =

man-tar=
a-ra-cı =

man-za-ra=

A1 C2 =
B3 C1 =

A2 B4 C1 =
A5 5C D2 =

enkaz

B2 B1

C3 D3 C4 =
B5 D5 C6 =
B1 D1 D4 =

B2 A3 B6 D6 D2 =
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A B C D

en man cı tık

yar or kaz tör

ga dağ ok ya

tar dım nus sal

a pa ma ra

cı n zt za

Aşağıda harfler karışık verlen kelmeler bulup darelern 
çne yazınız.

A, A, A, Ğ,
K, N, S, S

A, A, B, F, L,
N, O, R, S, U 

A, A, A, A, B,
H, K, N, R, R

A, D, M, S,
T, U, Y 

A, F, L, M,
O, P, R, T 

A, B, E, G, İ,
İ, L, T, Y
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Sıradışı sözcüğündek harfler kullanarak aşağıdak 
soruları yanıtlayınız.

1- Tahıl tanes.
2- Sayıları göstermek çn

kullanılan şaret.
3- Sıcaklık term.

4- Soğukla sıcak arası,
ne soğuk ne sıcak.

5- Uzak.
6- Üzüm veya elma suyundan
yapılan çecek.
7- Yüz yıl.
8- Okulda kullanılan ve oturup yazı
yazacak bçmde yapılan moblya.

2

4

8

6

1

3
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5

Görseldek hayvan smlernn çnde yer aldığı btk 
smlern örnektek gb bulup yazınız.

Lüfer

Nilüfer
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Aşağıdak atasözlern eşleştrerek tamamlayınız.

Yukarıda brleştrdğnz atasözlernden ksn cümle çnde kullanınız.

1. ...........................................................................................................................................................................

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

2. ...........................................................................................................................................................................

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

Denize düşen 

Su içene

Tatlı dil

Yılandan korkma

bin yaşasın.

yılana sarılır.

yalandan kork.

yılanı deliğinden 
çıkarır.

yılan bile 
dokunmaz.

Bana 
dokunmayan 

yılan

ADIM 08ATASÖZLERİ ve DEYİMLER
Aşağıdak atasözlern, deymler veya özlü sözler resfebelerle 
tamamlayınız.

………………………. gb ol k dokunan sende ferahlık bulsun.

Ne ………………….. yat, ne kara düş gör.

…………………. satın alınmaz, kazanılır.

Brçok nsan mutluluğu burnunun üstünde unuttuğu …………… gb etrafta arar.

…………………….. çorabın delğn blr.

İnsan doğadan uzaklaştıkça kalb ……………………

Meden nsan, ……………… etmekten çeknmez.

Krl …………………… ortaya dökmek.

S    gı

kabı

anlıkta

K        ılaşırlük

rlarınıT        kür
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Szce “nokta” sadece noktalama şaret olarak mı kullanılır?
Bu soruyu araştırdığımızda noktanın farklı yerlerde de kullanıldığı-
nı gördük.. 

Örneğn resmde, renk tonlarını noktalar halnde ayrıştırarak resm 
yapma teknğne noktacılık denldğn öğrendk. Tıpkı aşağıdak 
resm gb bu teknkle br resm çalışması da sz deneynz.

Aşağıdak cümleler dkkatlce okuyunuz. Sırasıyla hang noktala-
ma şaretlernn gelmes gerektğn tabloda şaretleynz.

OKÇU İLE ASLAN 
Ustalığı le blnen br okçu (1) avlanmak üzere dağa çıkmış (2) Onu gören bütün 
hayvanlar korkuyla kaçmışlar (3) Yalnızca aslan kaçmamış üstelk okçuya meydan 
okumuş (4) Okçu okunu yerleştrdkten sonra yayını germş ve (5) Habercnn sana 
br haber var (6) (7) dye bağırıp oku aslana atmış (8) 

1

2

3

4

5

6

7

8
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