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Ben Kimim? 

Benim adım ……………………………….……………………………….

Soyadım ……………………………….……………………………….

Doğum tarihim ……………………………….……………………………….

Sınıfım ……………………………….……………………………….

Okulum ……………………………….……………………………….

Saç rengim: ……………………………….……………………………….

Göz rengim: ……………………………….……………………………….

En sevdiğim yemek: ……………………………….……………………………….

En sevdiğim renk: ……………………………….……………………………….

Hobilerim: ……………………………….……………………………….

Çerçeveye kendi resmini çiz! 

Le
se

pro
be



2

Yaz Tatilim

         Ali uçak ile İtalyá ya gitti.

         Rana gemiyle Türkiyé ye gitti.

         Stefan trenle kamp yapmaya gitti.

         Najla arabayla deniz tatiline gitti.

         Aleyna otobüsle akraba ziyaretine gitti.

Sen tatilde neler yaptın?

Ben ____________________________________.

Le
se

pro
be
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Alfabemiz

Türkçe alfabede 29 harf vardır. 

Bunlardan 8 tanesi sesli (a, e, ı, i, o, ö, u, ü), 21 tanesi sessiz harftir. 

(b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z)

(Ğ ğ) Sözcük başında bulunmaz, sözcüğün ortasında (ağaç) veya 

sonunda bulunur. (dağ)

(ç, ğ, ı, ş) harfleri Alman alfabesinde yoktur. (x, w, q) ise Türk 

alfabesinde bulunmaz.

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K

ayna
b…..........

c….......….
ç…........…

..…........…
..…........…

..…........…

..…........…
..…........…

..…........…

..…........…

..…........…

..…........…

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

..…........…

..…........…
..…........…

..…........…..…........…
..…........…

..…........…

..…........…..…........…

L MNOÖ P R S Ş T U Ü V Y Z

..…........…
..…........…

..…........…
..…........…

Le
se

pro
be
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Türkçe Alfabede Olan (Ş, Ç, I, Ğ) İle İlgili olan Örnekler

Cümleleri oku ve doğru resimler ile birleştir.

       Şermin şişeden şurup içiyor. 

       Çetin çimende çiçek topluyor.

       Kaplumbağa ağır ağır yürüyor.

       Itır ışıklı kıyıları geziyor.

Le
se

pro
be
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Sözcük Bulma Oyunu

Harflerin yan yana gelmesiyle heceler (an-ne, ba-ba) 

hecelerin anlam oluşturacak bir şekilde biraraya 

gelmesiyle sözcükler oluşur. (anne, baba, çiçek ...)

a) İlk sözcüğün sonundaki harfle başlayan sözcükler 

bulalım.

Ayva  »  armut  »  terlik  »  kalem  »  masa  ...

________________________________________

________________________________________

________________________________________

b) Aşağıdaki uyaklı sözcükleri bul ve aynı renkte boya.

Örnek: kol             yol

masa çöl

göl kuğu

buğu sağ

çağ para

kara söz

göz etek

petek çörek

börek kaz

saz samur

çamur kasa

Le
se

pro
be
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Sınıfımız

Sınıfımızda neler var?

Resimlerin altına sözcükleri yaz.

kitaplıkkapımasayazı tahtası

Bilgisayar sandalye lavabo dolap

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

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

Le
se

pro
be
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Sınıf Kuralları

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları işaretle.

Ödevlerimizi zamanında yapmalıyız.

Sınıfta yüksek sesle konuşmalıyız.

Söz hakkı alarak konuşmalıyız.

Çöpleri yere atmalıyız.

Öğretmeni iyi dinlemeliyiz.

Gereklilik kipi (-meli-malı) ; yapılması gerekenleri dile 

getirmek için kullanılır.

Çöpleri çöp 

kutusuna

atmalıyız.

Sınıf eşyalarını

dikkatli 

kullanmalıyız.

Kavga 

etmemeliyiz.

Sınıfı temiz ve 

düzenli tutmalıyız.

Parmak kaldırıp 

konuşmalıyız.

Öğretmeni iyi 

dinlemeliyiz.

Okul eşyalarına 

zarar vermemeliyiz.

Sınıfta sessiz 

olmalıyız.

Yüksek sesle 

konuşmamalıyız.

Le
se

pro
be
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Okulumuz – Okuma Parçası 
Ali Okulda

Benim adım Ali. Ben 2. Sınıfa gidiyorum. Okulumu 

ve öğretmenimi çok seviyorum. En sevdiğim dersler 

matematik ve Türkçe. Sınıfta arkadaşlarımla grup 

çalışması yapıyoruz. Yeni konular öğrenip, bilgileniyoruz. 

Ödevlerimi zamanında yapıyorum. Teneffüste 

arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Okulda zaman çok 

çabuk ve eğlenceli geçiyor.

b) Okuduğumuzu anlayalım.

Boşlukları yukardaki parçaya göre doldur.

1. Benim adım ………………….

2 …………………… çok seviyorum.

3. Arkadaşlarımla …………………. oynuyorum.

4 …………………………. zamanında yapıp getiriyorum.

5. Okulda ………………………. çok çabuk ve eğlenceli geçiyor.

c) Yukarıdaki parçaya göre doğru ve yanlış olanları 

işaretle.

D Y

1. Ali okulunu çok seviyor.

2. Matematik dersini sevmiyor.

3. Yepyeni konular öğreniyor.

4. Ödevlerini yapmadan okula geliyor.

5. Okulda zaman hiç geçmiyor.

Le
se

pro
be
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Okul Eşyalarım 

Okul çantamda neler var?

okul çantası kalemlik
beslenme 

kutusu
dosya defter

kurşunkalem cetvel silgi kalemtraş makas

yapıştırıcı
boya 

kalemleri
keçeli 

kalemler
dolmakalem kitap

Bulmacada geçen okul eşyalarının adlarını bul ve boya.

I V Z O F X D E F T E R
K İ T A P V T C T P P A
P M N N N Y U C C Z U K
Z A J A K M K M Z B F E
C E T V E L U S J O G Ç
K A L E M T R A Ş Y X E
N Z V D Z H Ş U O A J L
S R F V V P U L O K Z İ
İ O F B N C N U B A O K
L S R A R C K B F L M A
G Z K E O P A O Z E C L
İ G P W O B L Y X M I E
P B Q H V C E A R İ O M
U A F P G Q M Q G J D L
KURŞUNKALEM * DEFTER * SİLGİ * CETVEL * BOYA * KALEMİ * 

KİTAP * KEÇELİ KALEM * KALEMTRAŞ

Le
se

pro
be
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Trafik Kuralları

Trafik Lambası 

Trafik lambası olan yerlerde ışığın rengine göre dikkatle 

hareket etmek gerekir.

Aşağıdaki ışıkların anlamlarını yaz.

___________        ___________        ___________

Yaya Geçidi

Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmak 

gerekir. Yaya geçidinden geçerken önce sola,sonra 

sağa,tekrar sola bakıp karşıya geçilmelidir.

Dur

Hazırlan

Geç

Le
se

pro
be
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Trafik Kuralları

Önemli Trafik İşaretleri

Yaya yolu Bisiklet giremez! Dur! Öncelik ver!

Yayalar geçemez! Yaya geçidi
Yaya ve bisiklet 

geçebilir!

Dikkat!
Bisiklet ve 

yayalara ayrılmış 
yol!

Yaya lambası!

Le
se

pro
be
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Trafik Kuralları

Önemli Trafik İşaretleri – Uygulama Çalışması

Aşağıdaki trafik işaretlerinin isimlerini altına yaz.

Le
se

pro
be
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Sonbahar Geldi!

a. Resimde gördüklerini anlat!

b. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcükleri bularak tamamla.

1. Sonbaharda ________________ soğumaya başlar.

2. Ağaçların __________________ sararır ve dökülür.

3. _________ eser, _____________ yağar.

4. ________________ sıcak ülkelere göç  eder.

5. Çocuklar _____________ uçururlar.

yağmur Rüzgar

Göçmen 
kuşlar

yaprakları

havalar

uçurtma

Le
se

pro
be
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Sonbahar Geldi!

Bulmaca 

a. Aşağıdaki harfleri anlamlı bir şekilde kutucuklarla 

birleştir. Gizli sözcüğü bul ve alttaki kutucuklara yaz.

b) İki resim arasındaki beş farkı bul.

S N A
H

B O A R

Le
se

pro
be
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Okuma Parçası – 
Cumhuriyet Bayramı

Çok eskiden ülkemiz babadan oğula geçen padişahlık ile 

yönetiliyordu. Son padişahlar ülkeyi yönetemeyince diğer 

ülkeler yurdumuza saldırıp, topraklarımıza sahip olmak istediler. 

Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri onlarla savaşıp, yurdumuzu 

kurtardılar. Padişahlığı kaldırıp, 29 Ekim 1923 t́e halkın kendi 

yöneticisini seçebileceği cumhuriyet yönetim şeklini kurdular. 

Bu tarihten sonra ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti, bayrağımız 

ise kırmızı renk üzerine beyaz renkli ay ve yıldız oldu. Bayrak bir 

ülkenin özgürlüğünün sembolüdür. Türk Milleti için bayrak çok 

kutsaldır.

Avusturyá nın işgalci devletlerden kurtulup, tam bağımsızlığına 

kavuştuğu tarih ise 26 Ekim 1955́ tir. Bu tarihten itibaren her yıl 

26 Ekim ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

a) Okuduğumuzu anlayalım. Aşağıdaki boşlukları 

yukardaki parçaya göre doldur.

1. Türkiye Cumhuriyeti ………………………………… tarihinde 

kurulmuştur.

2. ………………………………………………….. Türkiye Cumhuriyeti ńin 

kurucusudur.

3. Avusturyá nın bağımsızlık bayramı ………………………………́ de 

kutlanır.

c) Aşağıdaki bayrakları boyayınız.

Le
se

pro
be
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Benim Ailem

Babamın annesi benim ______________________ olur.

Babamın babası benim ______________________ olur.

Annemin babası benim ______________________ olur.

Annemin annesi benim ______________________ olur.

Babamın erkek kardeşi benim _________________ olur.

Babamın kız kardeşi benim ___________________ olur.

Annemin kız kardeşi benim ___________________ olur.

Annemin erkek kardeşi benim _________________ olur.

Amca, hala, teyze ve dayı çocukları benim ___________

____________olur.

dede * teyze * kuzen * babaanne * dayı 

amca * hala * anneanne * büyükbaba

Le
se

pro
be



17

Tekil – Çoğul

Türkçemizde -ler -lar 

ekleriyle çoğul yaparız.

a) Aşağıdaki sözcüklerin tekil ve çoğulunu yaz.

Tekil Çoğul

amcalar

teyze

dayılar

hala

dedeler

kuzen

torunlar

b) Aşağıdaki sözcüklerin tekil ve çoğullarını bul ve birleştir.

çocukelmalarkirazsayılar

elma çocuklar sayı kirazlar

Le
se

pro
be



18

Evimiz

a) Aşağıdaki evin bölümlerini incele ve öğren.

b) Odaları incele ve isimlerini altlarına yaz.

Le
se

pro
be
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Evimizin Bölümleri
1. Aşağıdaki sözcükleri doğru bir şekilde ayır ve yaz.

2. Aşağıdaki cümleleri tamamla.

Mutfakta yemek pişiririz.

_____________________________________ uyuruz.

_________________________________ oyun oynarız.

____________________________________ yıkanırız.

______________________________ televizyon izleriz.

Yatak odasında * Çocuk odasında * Banyoda * 

Oturma odasında

Le
se

pro
be
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Evimiz – Uygulama Çalışması
a. Aşağıdaki ev eşyalarını ait oldukları odalarla eşleştir.

oturma odası

yatak odası

çocuk odası

çalışma odası

giriş

mutfak

banyo

tuvalet

b. Aşağıdaki metni oku ve tanımlanan evi çiz. 

Hilda ve Gülce ormanda küçük ve şirin bir evde yaşıyorlar. 

Evleri iki katlı. Birinci katta oturma odası, mutfak ve 

çalışma odası var. İkinci katta ise yatak odası, çocuk 

odası, banyo ve tuvalet bulunuyor. Evin çatısı kırmızı 

renkte. Evlerinin önünde kocaman çitler ile çevrili bir 

bahçe var. Bahçelerinde rengarenk çiçekler açıyor. 

Bahçede aynı zamanda elma ağacı ve kiraz ağacı da var. 

Onlar evlerini çok seviyorlar.
Le

se
pro

be




