
 

Her okuduğunda kutuya x koy. 
 
MEVSİMLER 
Bir yılda dört mevsim var, 
En güzeli ilkbahar. 
Çok sıcak mevsimdir yaz, 
Meyvesi eksik olmaz. 
 
Sonbahara güz derler, 
Sararır bütün yerler. 
Kış soğuktur, yağar kar. 
Bir yılda dört mevsim var. 
                       SORULAR 
1.Bir yılda kaç mevsim var? 

 
 

2.Mevsimlerin isimlerini yazınız. 

 
 

3.Şiire göre en güzel mevsim hangisidir? 

 
 

4.Şiire göre yaz mevsiminin özellikleri nelerdir? 

 
 

5.Bütün yerler hangi mevsimde sararırmış? 

 
 

6.Şiire göre kış mevsiminin özellikleri nelerdir? 
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               MİKROP 

Benim adım mikrop 
Beni elle tutamaz 
Gözle göremezsin 

Pis olanı severim 
Onu hasta ederim 

Kirli ellerinle gezme 
Sakın yemek seçme 

Peşindeyim her zaman 
Yakalarsam bırakmam 
Aşağıdaki soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 

1. Hangisi mikrobun özelliğinden değildir?  
 A) Elle tutulmaz    B) Gözle görülmez     C) Pis olanı sevmez 
 
2. Mikrop kimi hasta eder?  
 A) Zayıf olanları      B) Pis olanları    C) Aşı olanları 
 
3. Hangisi hasta olmanın sebeplerinden biri değildir?  
 A) Kirli ellerle dolaşmak   B) Yemek seçmek   C) Temiz olmak 
 
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış 
olanların başına “Y” harfi yazınız. 
(   )Öğretmen ders anlatırken konuşmalıyız. 

(   )Yanlışlıkla birisinin ayağına bastığımızda ona teşekkür etmeliyiz. 

(   )Kitaplarımızı ve defterlerimizi özenle kullanmalıyız. 

(   )Öğretmenden söz isteyerek konuşmalıyız. 

(   )Arkadaşlarımızla bazen eşyalarımızı paylaşmalıyız. 

(   )İşitilebilir bir ses tonuyla konuşmalıyız. 

(   )Sınıftan çıkarken ışıkları kapatmamıza gerek yoktur. 

(   )Dersteyken su içmemizde ve simit yememizde bir sakınca yoktur. 

 



 

                        PARALARIMIZ 
 Aşağıdaki madeni parlardan en büyük değere sahip olanı işaretleyin. 

                           
  
 
 Aşağıdaki kağıt parlardan en küçük değere sahip olanı işaretleyin. 

    
 

 

 Ön ve arka yüzleri verilen paraları eşleştirin. 

                                                             
 

                                                             
 

                                                             

                    
 

 Aşağıdaki 1 liraları toplayıp kaç lira olduğunu yanlarına yazın. 

 

 ..…..………  
 
 
 

          ……..…..  
 
 
 

               ……..…….  
 

 

 

 



 

1. Madeni paralarımızı büyükten küçüğe sıralayalım. 

                     
 

 

2.Kağıt Paralarımızı büyükten küçüğe sıralayalım.  

   

 

          

  

3. Aşağıdaki paralarımız kaç lira veya kaç kuruş yazalım. 
 

       
    …………….      …………….      ……………..       ……………     …………….       ……………               
 Kırtasiyeden 5 ye alınabilecek nesneleri yuvarlak içine alalım.  

  
 

 Kumbaranda biriken 80  ile almak istediklerini yazar mısın? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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


