
Her okuduğunda kutuya x koy.      
                      
                                          KÜÇÜK ÇOBAN ve KURT 
 Köyün çobanı, bir süredir hayvanları otlatma işini oğluna bırakmıştı. Küçük 
çoban her gün koyunları çayıra götürüyor, otlatıyordu. 
 Bir gün canı sıkıldı; biraz heyecan olsun diye, “Kurt geliyor!” diye bağırarak
 köye doğru koşmaya başladı. Köylüler derhal sopalarına sarıldılar; kurdu 
yakalamak için çayıra koştularsa da, tabii kurdu göremediler.  
 Çocuğun bu yalancılığı öylesine inandırıcı idi ki, aynı yalanı iki defa 
tekrarladı. Her defasında da, “Bu koca adamları nasıl da aldatıyorum.” diye 
içinden köyünün insanları ile alay etti. 
 Ama bir gün, bir kurt gerçekten sürüye hücum etti. Çocuk, heyecan ve 
korku içinde, “Kurt geliyor!” diye köye gidip yardım istedi ise de, bu defa kimse 
inanmadı. Kurt da, koyunların hepsini parçaladı, öldürdü. 
 
 EZOP MASALLARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 

Kimin canı sıkıldı? 
………………………………… 
…………………………………. 
………………………………… 

Küçük çoban, canı sıkılınca ne yaptı? 
…………………………….…………….. 

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

Çocuk, ne zaman korku ve heyecan içinde 
kaldı? 

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

…………………………………

Küçük çoban, koyunları nereye götürüyordu? 
………………….…………………………….. 

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

Köylüler, kurdu yakalamak için nasıl 
davrandılar? 

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

Sonunda köylüler, çocuğa niçin 
inanmadılar? 

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

…. 



 
 

CÜMLELERİ TAMAMLAYALIM 
Aşağıda yarım kalan cümleleri tamamlayalım. 

Balık tutmayı çok ............................................ 

Büyüklerime saygılı ........................................ 

Kırmızı ışık yanınca ........................................ 

Yemekten önce ellerimi ................................... 

Terliyken soğuk su ........................................... 

İhtiyacım olmayan eşyayı ............................... 

Anne ve babamın sözünü ................................ 

Cebimdeki parayı tasarruflu ............................. 

Arkadaşımı görünce selam ............................... 

Aslan inekten hızlı ............................................ 

İşimiz bitince ışıkları ....................................... 

Acil durumda 112’yi ........................................ 

Oyuncaklarımı oynadıktan sonra ..................... 

Hiçbir zaman yalan ........................................... 

Araç içinde emniyet kemeri ............................... 

Atatürk’ün doğduğu ev ...................................... 

Yatmadan önce dişlerimi .................................... 

Taşınacak olmamıza çok ..................................... 

Uçak havaalanından ............................................. 

Her sabah erken ..................................................... 

 



 

 

 

ZİHİNDEN ÇIKARMA İŞLEMLERİ 



 

ZİHİNDEN PROBLEM ÇÖZELİM 

Aşağıdaki problemlerin sonuçlarını zihinden bulup kalp içine yazınız. 

1.Ayşe’nin 14 TL’si vardı.6 TL’sini 

   Kardeşine verdi.Ayşe’nin kaç TL’si 

   kalmıştır? 
 

 

2. Ayten Hanım aldığı 11 yumurtanın  

    5’ini taşırken kırdı.Kaç yumurta sağlam  

    kalmıştır? 
 

 

3. Buse 3 yıl sonra 10 yaşında olacaktır. 

    Şimdi kaç yaşındadır? 
 
 

4.Tamer’in 16, Ozan’ın 7 şekeri var. 

   Tamer’in Ozan’dan kaç fazla şekeri var? 
 

 

5. Salim’in 10 Lirası vardı.5 Lirasıyla kitap  

    aldığında kaç lirası kalır.? 
 

 

6.Sınıfımız, süslemek için 10 balon getirdim.  

   Balonların 8 tanesi mavi diğerleri kırmızıdır.  

   Kırmızı balonlar kaç tanedir? 
 

7. Sabah bahçemizdeki ağaçta 11 kuş vardı.  

    Kuşların önce 3 tanesi uçtu. Sonra 4 tanesi uçtu.  

    Ağaçta kaç kuş kaldı? 
 

8. Vazomuzda 17 gül var. Bu güllerin 9 tanesi kırmızı,  

    diğerleri sarıdır. Vazomuzdaki sarı güllerin sayısı 

    kaçtır? 
 

9.  Ablam 14 yaşındadır. Ben ablamdan 7 yaş küçüğüm.  

    Benim yaşım kaçtır? 
 

 

10.  Ablamla ikimizin toplam 9 kalemimiz var.  

         Kalemlerden 4 tanesi benimdir.  

        Ablamın kalemleri kaç tanedir? 

 

11. Okan'ın 17,  Kaan'ın 8 cevizi vardır.  

      Okan'ın cevizleri, Kaan'ın cevizlerinden  

       kaç tane fazladır? 

 

12. Tabakta 6 portakal vardı. Ben 2 tanesini yedim.  

      Kardeşim de 2 tanesini yedi.  

      Tabakta kaç portakal kaldı? 
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