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Eski zamanlarda dört dinozor arkadaş 
yaşarmış. Bunlar sevimli, komik ve eğlenceli 
dinozorlarmış. Diğer dinozorlar gibi korkutucu 
değillermiş. Birincisi çok utangaçmış. Yüzü de hep 
gülermiş. İkincisi dans etmeye bayılırmış. Sürekli 
neşeliymiş. Üçüncüsü biraz şaşkın ve sakarmış. 
Kuyruğuyla bir şeyleri devirirmiş. Dördüncüsü ise 
birilerini korkutmaya çalışırmış ama hiç başarılı 
olamazmış. Onları görenler korkmazmış. Hatta 
gülümseyip ne sevimli şeyler diye düşünürlermiş. 
    1. Sınıf 2 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Bu dinozorların diğer dinozorlardan farkı neymiş? 

22-- Üçüncü dinozorun özellikleri neymiş? 

33-- Dördüncü dinozor ne yapmaya çalışırmış? 

44-- Bu dinozorları görenler ne düşünürlermiş? 

BBuu  dd ii nnoozzoorr llaarraa  ii kk ii   aarrkkaaddaaşş  ddaahhaa  çç ii zzeerr   mmii ss ii nn??   
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Murat, Samet ve Efsun türlü macera hayalleri 

kuran üç yakın arkadaştı. Kimi zaman itfaiyeci 

olurlardı. Yangın söndürürlerdi. Kimi zaman çiftçi 

olurlardı. Tarla sürerlerdi. O gün ise denizci ol-

muşlardı. Minik yelkenlileri ile denize açılmışlardı. 

Karşılarına sevimli bir timsah bile çıkmıştı. Timsah 

çok sevimliydi. Efsun tutmasa Murat denize atlayıp 
timsahın boynuna sarılacaktı. Neyse ki Efsun, 

timsahın evcil bir hayvan olmadığını biliyordu. 
 1. Sınıf 3 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Metindeki üç arkadaşın isimleri nelerdir? 

22-- Üç arkadaş o gün ne olmaya karar vermişler? 

33-- Denize açıldıklarında karşılarına ne çıkmış? 

44-- Murat denize atlayıp ne yapmak istemiş? 

SSeenn ii nn  ddee  aarrkkaaddaaşş llaarr ıı nn llaa  kkuurrdduuğğuunn  bb ii rr   

hhaayyaall ii nn  vvaarr  mmıı??   KK ıı ssaaccaa  bbaahhsseeddeerr   mmii ss ii nn??   
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Ben Azra. Annem, babam ve köpeğimizle 
mutlu bir yuvamız var. Ailece vakit geçirmeyi çok 
seviyoruz. Babam bazı geceler güzel bir film 
açıyor. Işıkları kapatıyoruz. Annem mısır patlatıyor. 
Köpeğimiz Fındık da bize katılıyor. O çoğunlukla 
yanımızda uyuyor. Hep birlikte film izliyoruz. 
Filmleri beraber seçiyoruz. Bazen komedi izleyip 
gülüyoruz. Bazen de eğitici belgesellerle yeni 
şeyler öğreniyoruz.  
    1. Sınıf 4 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Azra’nın babası bazı geceler ne yapıyormuş? 

22-- Azra’nın annesi film öncesi ne yapıyormuş? 

33-- Köpeklerinin ismi neymiş? 

TTee lleevv ii zzyyoonnddaa  ii zz lleemmeekk  ii ss tt eedd iiğğ ii nn   şşeeyy ii   çç ii zzeerr   mmii ss ii nn??   
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Benim bir köpeğim var. İsmi Sevimli. Bu ismi 
ona ben verdim. Üç yaşında. Doğduğu günden 
beri bizim yanımızda. Onu çok seviyorum. Sevimli 
benim en yakın arkadaşım. Çünkü onunla çok 
eğleniyorum. Gün boyu birlikte oyunlar 
oynuyoruz. Parka gidiyoruz. Orada doyasıya 
koşuyoruz. Ben topu havaya atıyorum. Sevimli de 
onu yakalıyor. Sonra topu bana getiriyor. Okula 
gittiğimde onu çok özlüyorum. 
 

1. Sınıf 5 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   
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Mahallemizde çok sevdiğimiz bir manav var. 
Orada her şey taze ve ucuz. O yüzden 
alışverişimizi oradan yapıyoruz. Dün de annem 
sebze ve meyve almamız gerektiğini söyledi. 
Birlikte o manava gittik. Domates, salatalık, elma, 
muz ve biraz da havuç aldık. Eve dönerken bir 
tane elma yemek istedim. Ama annem izin 
vermedi. Meyve ve sebzeler bol su ile yıkanmadan 

yenmezmiş. İnsanları hasta edermiş. 

1. Sınıf 6 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Alışverişi neden o manavdan yapıyorlarmış? 

22-- Manavdan hangi meyveleri almışlar? 

33-- Annesi kızının elma yemesine neden izin vermemiş? 

AAşşaağğ ıı yyaa  mmaannaavvddaa  ssaatt ıı llaann  1100  ttaannee  mmeeyyvvee  vveeyyaa  
sseebbzzee  yyaazzaarr   mmıı ss ıı nn??     ((MMeett ii nnddeekk ii ll eerr   dd ıı şş ıı nnddaa))   
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çok sıkılıyormuş. Yine bir gün ormanda oflaya 

poflaya dolaşıyormuş. Hortumuna turuncu bir 

kelebek konmuş. Yavru fil hortumunu hızlıca 

sallayıp kelebeği kovmuş. Kelebek, havada 

süzülmüş, uzaklaşmış ama geri gelmiş.  Fil onu 

kovuyor, kelebek tekrar konuyormuş. Bir zaman 

sonra yavru fil kelebeğin onunla oynamak 
istediğini anlamış. Çok mutlu olmuş. Artık ufacıkta 

olsa saklambaç, ebelemece oynayabileceği bir 

arkadaşı varmış.  
 

1. Sınıf 7 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Yavru fil nerede yaşıyormuş? 

22-- Kelebek konmadan önce yavru fil ne yapıyormuş? 

33-- Yavru fil neden mutlu olmuş? 

     Afrika’nın balta girmemiş 
ormanlarından birinde sevimli 
mi sevimli bir yavru fil yaşar-
mış. Ormanda yaşayan tek 
yavruymuş. Bu yüzden de canı 

YYaavvrruu  ff ii ll   vvee  aarrkkaaddaaşş llaarr ıı nn ıı   bbooyyaayyaa ll ıımm??   
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gelmeyen kalmamış. Önce yollarını kaybetmişler. 
Neyse ki Bilgili Baykuş onlara yardımcı olmuş. Tam 

neşeleri yerine gelmişken bu sefer de arabaları 

bozulmuş. Arabayı olduğu yere bırakıp bir taksiye 

binmişler. Taksi onları limana götürmüş. Bir vapura 

binmişler ama fırtına çıkınca vapur hareket 

edememiş. Tren istasyonuna gitmişler. Fakat treni 

kaçırmışlar. Uçak gelmiş akıllarına. Bir otobüse 
binmişler. Doğruca havaalanına gitmişler. Minti ve 

babası uçağa binip akrabalarına ulaşmışlar. 

1. Sınıf 8 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Ayı Minti ve babası yolculuğa neden çıkmışlar? 

22-- Yollarını kaybettiklerinde kim yardımcı olmuş? 

33-- Vapur neden hareket edememiş? 

44-- Metinde geçen taşıtları yazar mısın? 

  Ayı Minti ve babası uzak-
larda yaşayan akrabalarına 
gitmek için yolculuğa çıkmış. 
Fakat arabalarıyla çıktıkları 
bu yolculukta başlarına  

TTaaşş ıı tt llaarr ıı nn  ii ss iimmlleerr ii nn ii   aall tt llaarr ıı nnaa  yyaazzaarr  mmıı ss ıı nn??   
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o uykudayken dişi nereye kaybolmuş olabilirdi. 
Sonra aklına annesinin bir sözü geldi. Ona sık sık 
dişlerimizi korumamız gerektiğini, onların bizim için 
çok kıymetli olduğunu söylerdi. Demek ki o kadar 
değerliydi ki dişleri, gece bir hırsız gelip birini 
ağzından çalmıştı. Nasıl da hissetmemişti dişi 
çalınırken. Gözleri dolmaya başlamıştı ki, yastığın 
yanında küçük bir şey gördü. Bu Buket’in kayıp 
dişiydi. Demek çalınmamış düşmüştü. Avucunda 
sıktığı minik süt dişiyle derin bir oh çekti. 

1. Sınıf 9 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Buket’in ağzındaki tuhaflığın sebebi neymiş? 

22-- Annesi Buket’e dişleri hakkında ne dermiş? 

33-- Dişinin eksik olduğunu görünce ne düşünmüş? 

44-- Buket’in düşen dişi hangi dişiymiş? 

   Buket sabah garip bir hisle 
uyandı. Sanki ağzında bir 
tuhaflık, eksiklik vardı. Çok 
geçmeden sebebini anladı. Ön 
dişi yerinde yoktu. İyi de gece 

SS ii zz  ddee  kkaayybbeett tt iiğğ ii nn ii zzddee  üüzzüü lleecceeğğ iinn ii zz  ddeeğğeerr ll ii   

bb ii rr   şşeeyy ii   vvee  üüzzüü llmmee  sseebbeebbiinn ii zz ii   yyaazzaarr  mmıı ss ıı nn ıı zz??   
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arkadaşları ve yakınları geldiler. Pastanın  mum-

ları üflendi, hediyeler verildi. Ece ona uzatılan her 

bir paketi özenle açtı. Tüm güzel hediyeler için 

teşekkür etti. Sevdikleri ona öyle güzel hediyeler 

almıştı ki. Kimisi kitap, kimisi oyuncak, kimisi de 

rengarenk giysiler. Ece hepsine bayılmıştı. Ama en 
çok arkadaşı Beril’in aldığı müzik kutusunu sevmişti. 

Öyle güzeldi ki. Arkasındaki kolu çevirince harika 

bir melodi çalıyordu ve kutunun üzerindeki balerin 

nazlı nazlı dönüyordu. 

1. Sınıf 10 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Ece’nin doğum gününe kimler gelmiştir? 

22-- Ece’ye hangi hediyeler gelmiştir? 

33-- Müzik kutusu kolu çevirince ne yapıyormuş? 

    O gün Ece’nin doğum 
günüydü. Ece yedi yaşına 
giriyordu. Yeni bir yaşa girmek 
çok eğlenceliydi. Tabii doğum 
günü kutlamak da öyle. Nihayet 

SSeenn  ddee  ddooğğuumm  ggüünnüünnddee  aarrkkaaddaaşş ıı nnaa  vvee rrmmeekk  ii çç ii nn  
bb ii rr   hheedd ii yyee   çç ii zzeerr   mmii ss ii nn??   
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Çorbayı içip yattım. Ev sıcaktı ama ben çok üşü-
yordum. Yorgana iyice sarındım. Uyumuşum. Gece 

bir ara gözümü açtım. O da ne? Odamda bir 

kaplan vardı. Yatağımın etrafında dolanıyordu. 

Beni görmüyordu. Sonra bir tır geldi ve kaplanı 

aldı gitti. Neler olduğunu anlamaya çalışırken 

annem içeri girdi. Ona kaplandan bahsettim. 
Hemen ateşimi ölçtü. Ateşim otuz dokuz derece 

olmuş. Gördüklerim gerçek değilmiş. Meğer ateş 

çok yükselince insana böyle hayaller kurdururmuş. 

1. Sınıf 11 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Çocuk okuldan geldiğinde ne haldeymiş? 

22-- Annesi çocuğa ne pişirmiş? 

33-- Çocuğun ateşi kaç derece olmuş? 

44-- Çocuk ateşi yükselince ne hayali görmüş? 

    Dün okuldan geldiğimde 
çok halsizdim. Sürekli hapşırı-
yordum. Biraz boğazım da 
acıyordu. Eve gelince annem 
tarhana çorbası pişirdi. 

HHaass tt aa llaannmmaammaakk   ii çç ii nn   nnee llee rree  dd ii kk kkaa tt   eeddeerr ss ii nn ii zz??   
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bahçesine ziyarete gelenler de tavus kuşunun 
rengarenk tüylerini görmek için sıraya girerlermiş. 
Kalabalık toplanıp da fotoğraf makinelerini ona 
çevirince süslü tavus kuşu gerilir, tüylerini olanca 
güzelliği ile açarmış. İnsanlar da bu tatlı kuşun 
çeşit çeşit fotoğraflarını çekermiş. Tavus kuşu 
güzelliğinin farkındaymış. O yüzden nazlı nazlı 
süzülür, insanlara pozlar verirmiş. Diğer hayvanlar 
tarafından da sevilirmiş. Kendini beğenmiş, kibirli 
bir kuş değilmiş. Yüreği de tüyleri gibi güzelmiş. 

1. Sınıf 12 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Tavus kuşunu görenler nasıl bir duyguya kapılırmış? 

22-- Tavus kuşu fotoğraf makinesini görünce ne yaparmış? 

33-- Diğer hayvanlar tavus kuşunu neden severmiş? 

    Hayvanat bahçesinin en 
havalı hayvanı bayan tavus 
kuşuymuş. Gören ona hayran 
kalırmış. Bakan dönüp bir 
daha bakarmış. Hayvanat 
 

TTaavvuuss   kkuu şşuunnuunn  tt üüyy lleerr ii nn ii   bbooyyaarr   mmıı ss ıı nn??  
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caktım ki örtüyü kaldırdı. ‘’Tanıştırayım bu Kadife.’’ 
dedi.  Çok ama çok şaşkındım. Elindeki büyük bir 

kafesti. Kafesin içinde de daha önce görmediğim 

kadar renkli, kocaman bir kuş vardı. İsmini yumuşak 

tüylerinden almıştı. 

Bu kuşu babama bir arkadaşı emanet olarak 

vermiş. Çünkü şehir dışına gidiyormuş. Kadife’yi de 

dönene kadar bize bırakmış. Bir ay bizimle 
kalacakmış. Ona çok güzel kelimeler öğreteceğim. 

Bunun için şimdiden sabırsızlanıyorum. 

1. Sınıf 13 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Babası eve elinde ne ile gelmiş? 

22-- Çocuk tam soracakken babası ona ne demiş? 

33-- Çocuk neden şaşırmış? 

44-- Papağanı kim ve neden onlara emanet etmiş? 

   Babam elinde büyük, üzeri 
örtüyle kapalı bir şeyle eve geldi. 
Her zaman market poşetleriyle 
gelmesine alışıktım. Sanki bu biraz  
farklıydı. Tam ne olduğunu sora- 

HHii kkaayyeeddeekk ii   ççooccuuğğuunn  ppaappaağğaannaa  ööğğrree ttmmeess ii nn ii   

ii ss tteedd iiğğ ii nn ii zz  ggüüzzee ll   kkee ll iimmeelleerr  yyaazzaarr  mmıı ss ıı nn ıı zz??   
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beraber oynarlar. Zamanında anne karnını 
paylaşan bu tatlı ikizler şimdi de odalarını 
paylaşıyorlar. Bazı geceler babaları onlara masal 
okur, yanaklarından öper ve iyi geceler dileyip 
gider. Yaramaz ikizler ise uyumak yerine oyun 
oynamayı tercih eder. Anne ve babalarının 
uyuduğundan emin olduktan sonra da kalkarlar. 
Bazen oyuncak oynar, bazen de boyama 
yaparlar. Ama en sevdikleri oyun yastık savaşıdır. 
İkisi de kendi yastıklarını ellerine alıp birbirlerine 
atarak sessizce kıkırdarlar. 
 

1. Sınıf 14 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaaddıı kk  mm ıı ??   

11-- Cem ve Ceren birlikte neyi paylaşırmış? 

22-- Babaları bazı geceler onlara ne yaparmış? 

33-- Cem ve Ceren bazı geceler kalkıp ne yaparmış? 

44-- Çocukların en sevdiği oyun neymiş? 

SS ii zz ii nn  ddee  ii kk ii zz  kkaarrddeeşş ii nn ii zz  oo ll ssaayydd ıı   oonnuunn llaa  nneelleerr  

yyaappaarrdd ıı nn ıı zz??   

    Cem ve Ceren ikiz 
kardeşler. Altı yaşına yeni 
girdiler. Birlikte okula gider 
gelirler ve tüm oyunları da  
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manda düşüne düşüne yürürken bir ağaç ev 
gördüler. Ödevi burada yazabiliriz diye 
düşündüler. Sırayla merdivenlerden yukarı çıktılar. 
Burası çok güzeldi. Mete bir sandalyeye oturdu. 
Oturur oturmaz aklına güzel bir hikaye geldi. Çok 
tuhaf ki diğer çocuklara da aynı şey oldu. Hepsi 
hikayelerini birer birer yazdılar. Burada onların 
zihnini açan bir şeyler vardı. Bu kesindi. Buraya 
sihirli ev adını verdiler. Ne zaman zorlandıkları 
ödevleri olsa kendilerini burada buldular. 

1. Sınıf 15 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Mete ve arkadaşlarının ödevi neymiş?  

22-- Ormanda yürürken ne görmüşler? 

33-- Ağaç eve neden “Sihirli Ev” adını vermişler? 

  O gün Mete ve arkadaş-
larının zor bir ödevi vardı. 
Hepsinin birer hikaye yazması 
gerekiyordu. Ama akıllarına 
hiçbir şey gelmiyordu. Or-

  

OOrrmmaannddaa  bb ii rr   aağğaaçç  eevv  hhaayyaa ll   eedd ii nn ..   BBuu  eevvddee  

hhaanngg ii   aarrkkaaddaaşş llaarr ıı nn ıı zz llaa  nnee lleerr   yyaappaarrdd ıı nn ıı zz??   
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yordu. Dünyadaki uzay bilimciler sürekli onları iz-

liyorlardı. Derken bir gün Plüton’a Dünya’dan bir 

mektup geldi. Heyecanla açtı mektubu. Ama 

okuduklarına inanamadı. Onu gezegenlik görevin-

den almışlardı. Neden? Neyi eksik yapmıştı? 

Kendini bildi bileli gezegendi. Başka iş yapamazdı 
ki. Diğer gezegenler Plüton’u teselli ettiler. Ne 

yapacağım şimdi diye düşünürken arkadaşı Jüpiter 

bir mektup daha getirdi. Mektupta onun artık cüce 

gezegen görevine getirildiği yazıyordu. Mutlu 

oldu Plüton. Cüce de olsa gezegendi yine. 
 

1. Sınıf 16 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Uzaydaki yıldızlar ne yapıyormuş? 

22-- Gezegenleri kimler izliyormuş? 

33-- Plüton’ a gelen ilk mektupta ne yazıyormuş? 

44-- Plüton’un yeni görevi neymiş? 

   Uzayın derinliklerinde sıra-
dan bir gündü. Tüm gezegenler 
görevini yapıyor, yıldızlar ışıl ışıl 
parlayarak dünyaya göz kırpı- 

SS ii zzccee  PP llüü ttoonn  ggeezzeeggeenn ll ii kk tteenn  çç ıı kkaarr ıı ll ıı nnccaa  

nnee lleerr   hh ii ss ssee ttmmii şş   oo llaabbii ll ii rr??   
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Bizleri çok sever. Bir gün bizi şehre götürüp spor 
mağazasından üçümüze de izci kıyafeti aldı. Daha  
sonra bodrum katından çadırını çıkarıp bizi göl 
kenarına götürdü. Hep beraber çadırı kurduk. 
Geceyi burada geçirdik. Doğada olmak çok 
güzeldi. Hava soğuyunca ateş yakıp etrafında 
sohbet ettik. Birbirimize hikayeler anlattık. Kuzenim 
Soner bize gitar çaldı. Dolunayı ve yıldızları 
izledik. Harika bir geceydi. İyi ki torunlarını çok 
seven, torunlarıyla ilgilenen bir dedemiz var. 

1. Sınıf 17 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Sinan dedesinin evine kaç günlüğüne gitmiştir? 

22-- Dedesi torunlarına izci kıyafetini nereden almış? 

33-- Ateş yakmalarının sebebi neymiş? 

44-- Sinan’ın dedesi nasıl bir insandır? 

     Merhabalar. Ben Sinan. 
Bu yaz kuzenlerimle bera-
ber bir haftalığına dedemin 
göl kenarındaki evine gittik. 
Dedem harika bir insandır. 

ÇÇooccuukk llaarr   ggeeccee  bbooyyuunnccaa  nneelleerr   yyaappmmıı şş llaarr??   
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taşları gezintiye çıkarmaktı. Bir yere giderken 
yerde gördüğü bazı taşları alırdı. Bazen cebine 
koya,r bazen de çantasına atardı. Sonra onları 
gittiği farklı yerlere bırakırdı. Mesela evin önün-
den aldığı bir taşı okul bahçesine bırakırdı. Ya da 
kimse görmeden bindikleri otobüsün bir kenarına 
koyardı. Çünkü zavallı taşların hep aynı yerde 
durmaktan sıkıldığını düşünürdü. Gezmek, başka 
başka yerler görmek onlarında hakkıydı. Beyza 
taşları gezdirme işini kendine görev edinmişti. 

1. Sınıf 18 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Beyza nasıl bir çocukmuş? 

22-- Beyza’nın en sık yaptığı şey neymiş? 

33-- Beyza neden taşları alıp başka yere bırakırmış? 

      Beyza hayal kurmayı 
seven ve oldukça merhametli  
bir çocuktu. Sadece canlıları 
değil cansız varlıkları bile 
düşünürdü. En sık yaptığı şey de 

AAşşaağğııddaakk ii   bbooşş lluuğğaa  BBeeyyzzaa ’’ nn ıı nn  ggeezzdd ii rrmmeess ii   

ii çç ii nn  ççeeşş ii tt   ççeeşş ii tt   ttaaşş llaarr   çç ii zzeerr  mmii ss ii nn ii zz??  
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işte bir terslik olduğunu düşündü. Ertesi gün hemen 

bir göz doktoruna gittiler. Doktor Emir’den 

gösterdiği harfleri okumasını istedi. Emir büyük 

harfleri doğru okudu. Fakat harfler küçüldükçe 

okumakta zorlandı. Emir çok endişeliydi. Keşke 

ailesinin sözünü dinleyip daha az tablet oynasaydı. 
Sonunda doktor amca ona gözlük vereceğini, kitap 

okurken ve bir şeyler izlerken takması gerektiğini 

söyledi. Emir artık gözlük kullanmaya ve ekrandan 

uzak kalmaya dikkat etmeye başladı. 
 

1. Sınıf 19 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Emir’in gözlerinde problem olduğu nasıl anlaşıldı? 

22-- Doktor Emir’den ne yapmasını istemiş? 

33-- Emir’in gözlerindeki problemin kaynağı ne olabilir? 

44-- Doktor amca Emir’e ne yapması gerektiğini söyledi? 

  Emir sekiz yaşında futbol 
oynamayı çok seven bir çocuktu. 
Bir akşam amcasıyla televizyonda 
futbol maçı izlerken maçın skorunu 
okuyamadığını fark etti. Amcası bu  

GGöözz  ssaağğll ıı ğğ ıımm ıı zz   ii çç ii nn  nnee lleerree  dd ii kkkkaa tt   ee ttmmee ll ii yy ii zz??   
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ve ilginç eşyalarla dolu evini de çok seviyordu. En 

çok da oturma odasının bir köşesinde duran siyah 

dikiş makinesini severdi. Altında ayak basılan 

pedalı ve direksiyona benzeyen kocaman bir 

çemberi vardı. Arda oraya gittiğinde makinenin 
altına girer, çemberi çevirerek arabacılık oynardı. 

Dikiş makinesinin altında öyle eğlenirdi ki saatlerce 

oradan çıkmazdı. Bir ara büyükannesi bu makineyi 

eskiciye satmayı düşünmüştü. Ama eski anıları 

satmasına bir türlü izin vermemişti. 

1. Sınıf 20 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Arda annesi ile kime ziyarete gidecekmiş? 

22-- Arda büyükannesinin evini neden çok seviyormuş? 

33-- Dikiş makinesini neden arabaya benzetirmiş? 

44-- Büyükanne makineyi neden eskiciye satamamış? 

    Arda o sabah erkenden 
uyandı. Annesi ile birlikte 
büyükannesinin ilçedeki evine 
ziyarete gideceklerdi. Arda 
büyükannesini de, onun eski 

SSeenn ii nn   ddee  eesskk ii   bb ii rr   eeşşyyaa  ii ll ee  ii llgg ii ll ii   aann ıı llaarr ıı nn   vvaarr   mmıı??  

KKıı ssaaccaa  yyaazzaarr   mmıı ss ıı nn??   
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Dikiş makinesinin altında öyle eğlenirdi ki saatlerce 

oradan çıkmazdı. Bir ara büyükannesi bu makineyi 

eskiciye satmayı düşünmüştü. Ama eski anıları 

satmasına bir türlü izin vermemişti. 

1. Sınıf 20 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Arda annesi ile kime ziyarete gidecekmiş? 

22-- Arda büyükannesinin evini neden çok seviyormuş? 

33-- Dikiş makinesini neden arabaya benzetirmiş? 

44-- Büyükanne makineyi neden eskiciye satamamış? 

    Arda o sabah erkenden 
uyandı. Annesi ile birlikte 
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büyükannesini de, onun eski 

SSeenn ii nn   ddee  eesskk ii   bb ii rr   eeşşyyaa  ii ll ee  ii llgg ii ll ii   aann ıı llaarr ıı nn   vvaarr   mmıı??   

KKıı ssaaccaa  yyaazzaarr   mmıı ss ıı nn??   
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 ‘’Yaşasın Cumhuriyet’’ yazıyordu. Öğretmenimiz 

de sınıfa elinde kırmızı beyaz balonlarla girdi.  

Hemen anlatmaya başladı. ’’Çocuklar yarın 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu bayram bizim için 

çok özel. Çünkü 29 Ekim’de Mustafa Kemal 

Atatürk Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet ül-

kemizin yeniden doğuşudur.  Bizim özgürlüğümüz-
dür. Milletin kendi kendini yönetmesidir. 

Cumhuriyet bizlere emanettir. Bu bayram bizim en 

büyük bayramımızdır.’’ 

1. Sınıf 21 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Bayraklarla donatılan yerler nerelerdir? 

22-- Öğretmenimiz sınıfa nasıl girmiştir? 

33-- Cumhuriyet Bayramı bizim için neden çok özelmiş? 

    Sabah okula gittiğimde göz-
lerime inanamamıştım. Camlar, 
koridorlar ve sınıflar bayrak-
larla donatılmıştı. Ve okulun 
girişinde kocaman harflerle 

BBooşş   ppaannoommuuzzuu  bbaayyrraammaa  öözzee ll   ssüüss lleerr   mmii ss iinn ii zz??   
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rir. Konuşmayı, yürümeyi, sevmeyi, yaşamayı 
öğretir. Yemez yedirir, giymez giydirir.  Güzel 
sesiyle ninniler söyler. Hastalanınca sabaha kadar 
uyumaz, yavrusunun başında bekler. Onu her türlü 
tehlikeye karşı korur kollar. Çocuğu ağlayınca 
ağlar. Mutlu olunca o da mutlu olur. Yani 
kendinden önce çocuğunu düşünür bir anne. Bu 
yüzden kelimelerin anlatmaya yetmediği 
annelerimizi hiçbir zaman üzmemeli, onların 
kıymetini bilmeliyiz.  
 

1. Sınıf 22 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Metninden yola çıkarak annelerimizin bizim için 

yaptığı şeylerin beş tanesini kısa kısa yazar mısın? 

   Herhalde dünyada karşılık 
beklemeden seven tek canlı 
annedir. Yavrusunu dokuz ay 
boyunca karnında taşır. Bin bir 
zorlukla bebeğini dünyaya geti- 

AAnnnnee lleerr iimmii zz ii nn  bbuu  sseevvgg ii ss iinnee  kkaarr şş ıı ll ıı kk  bb ii zz   

oonn llaarraa  nnaass ıı ll   yyaarrdd ıımmcc ıı   oo llaabbii ll ii rr ii zz??   
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gitmiştik. Teyzem ve kuzenim de bizimle beraberdi. 
Otelin balkonunda kahvaltı yaparken bir anda her 
yanı hava balonları sardı. Öyle etkileyiciydi ki 
ağzımız açık kalmıştı. Biz de bu balonlardan birine 
binmeliydik. Önce ailelerimiz izin vermedi. Sonra 
ısrarlarımıza dayanamayıp kabul ettiler. 
Kuzenimle sevinç çığlıkları atarak birbirimize 
sarıldık. Yarım saat sonra bir hava balonunda 
gökyüzüne yükselmiştik bile. Manzara bu kadar 
yüksekten harika görünüyordu. Böylece kuzenimle 
unutulmaz bir an yaşamış olduk. 
 

1. Sınıf 23 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Pınar’ın hayalini kurduğu şey neymiş? 

22-- Kahvaltı yaparken bir anda ne olmuş?  

33-- Pınar kuzeniyle sevincini nasıl yaşamış?  

   Benim ismim Pınar. Bu sene hep 
hayalini kurduğum şeyi yaptım. Ku-
zenimle bir hava balonuna bindim. 
  Birkaç günlüğüne Kapadokya’ya  

BBooşş   aa llaannaa  bbaalloonnaa  bb iinnmmeekk  ii ss tt eedd iiğğ ii nn  kk ii şş ii lleerr ii nn   
rreessmmiinn ii   çç ii zzeerr   mmii ss ii nn??   
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olan Nermin teyze Seda’ya bir tabak uzattı. Seda 

tabaktakilerin ne olduğunu bilemedi. Bunu 

anlayan Nermin teyze açıklama yaptı. ’’Sedacığım 
bunlar incir. Memleketten getirdim. Siz de tadına 

bakın istedim. İncir çok faydalı bir meyvedir. 

İncirde enerji, kalsiyum ve bol vitamin vardır. İki 

tane incir yemek bir bardak süt içmeye eş 

değerdir. Bu nedenle senin gibi gelişme çağındaki 

çocuklar için çok önemlidir.’’ dedi. O günden 

sonra Seda her gün mutlaka iki tane incir yedi. 

1. Sınıf 24 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaaddıı kk  mm ıı ??   

11-- Olay ne zaman yaşanmıştır? 

22-- Nermin teyze Seda’ya ne uzatmıştır? 

33-- İncirin faydalı olmasının sebebi neymiş? 

Sedaların kapısı bir sabah 
erken saatlerde çalındı. Seda 
kapıyı açtığında üst komşuları 
Nermin teyze ile karşılaştı. Bir 
haftadır memleketi Aydın‘da  

EE  LL  MM  AA  SS  YY  ZZ  MM  KK  DD  FF  AA  UU  EE  PP  
KK  BB  TT  ŞŞ  BB  KK  AA  YY  İİ  PP  RR  HH  İİ  ÜÜ  OO  
OO  AA  RR  MM  UU  TT  LL  KK  VV  EE  DD  SS  TT  MM  RR  
II  HH  DD  FF  ÖÖ  ÇÇ  UU  AA  İİ  İİ  NN  CC  İİ  RR  TT  
GG  NN  CC  PP  MM  HH  EE  RR  MM  SS  ÜÜ  ZZ  UU  EE  AA  
EE  RR  İİ  KK  UU  DD  JJ  PP  ĞĞ  TT  ZZ  ŞŞ  ÖÖ  CC  KK  
NN  OO  PP  SS  ZZ  AA  VV  UU  ÇÇ  II  ÜÜ  LL  FF  TT  AA  
ÜÜ  ÇÇ  İİ  LL  EE  KK  LL  ZZ  ÜÜ  RR  MM  YY  VV  ZZ  LL  

 

AAşşaağğ ıı yyaa   ss oo ll ddaann   ss aağğaa   vvee   yyuu kkaa rr ıı ddaann   aa şş aağğ ıı yyaa   oo llmmaakk   
üü zzee rr ee   1100   tt aannee   mmeeyy vvee   gg ii zz ll eennmm ii şş tt ii rr ..   BBuu ll aabb ii ll ii rr   mm ii ss ii nn??   
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AAşşaağğ ıı yyaa   ss oo ll ddaann   ss aağğaa   vvee   yyuu kkaa rr ıı ddaann   aa şş aağğ ıı yyaa   oo llmmaakk   
üü zzee rr ee   1100   tt aannee   mmeeyy vvee   gg ii zz ll eennmm ii şş tt ii rr ..   BBuu ll aabb ii ll ii rr   mm ii ss ii nn??   
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mevsiminin bu sıcak günlerinde. Annesinin ısrarına 

rağmen yağmurluğunu ve botunu bile giymeden 

dışarı çıktı. Acele etmeliydi. En sevdiği şeydi çünkü 

yağmurda doyasıya ıslanmak. Tabii bir de su 

birikintilerine basa basa yürümek. Annesi eline 
zorla şemsiye tutuşturmuştu. Ama şemsiye ile 

yürürse ıslanmanın keyfini yaşayamazdı ki. O 

yüzden şemsiyeyi başından indirip kendini 

bulutlardan süzülen yağmura bıraktı. Yağmur 

dindiğinde Efe sırılsıklamdı. Ama çok mutluydu. 
 

1. Sınıf 25 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11--  Efe sabah ne sesine uyandı? 

22-- Annesi Efe’ye hangi konuda ısrar etmiş? 

33-- Efe’nin en sevdiği şey neydi? 

 Efe o sabah cama vuran pıt 
pıt sesine uyandı. Yatağından 
fırlayıp doğruca pencereye 
koştu. Yağmur ince ince ne 
güzel yağıyordu. Hem de yaz 

SS ii zz  ddee  yyaappmmaakkttaann  ççookk  hhooşş llaanndd ıığğ ıı nn ıı zz  bb ii rr   

aakk tt ii vv ii tteenn ii nn  rreessmmiinn ii   çç ii zzeerr   mmii ss ii nn ii zz??   
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aakk tt ii vv ii tteenn ii nn  rreessmmiinn ii   çç ii zzeerr   mmii ss ii nn ii zz??   
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hızla geçmişti. Bir gün, anne babası hastaneden 

kucaklarında battaniyeye sarılı bir bebekle geldi. 

Kerem heyecandan yerinde duramıyordu. 

Kardeşini ilk gördüğünde ‘’İyi de bu çok küçük. 

Benimle oynayamaz ki.’’ diye düşündü. Ne 
konuşuyor ne de onu anlıyordu. Sadece ağlıyor ve 

uyuyordu. Derken minik kardeş büyümeye, 

Kerem’e gülümsemeye, sesler çıkarmaya başladı. 

Kerem artık kardeşiyle eğleniyordu. Onu 

güldürüyordu. Kardeş harika bir şeydi. 

1. Sınıf 26 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Kerem neden mutlu oluyor? 

22-- Kerem kardeşiyle ne yapmayı planlıyor? 

33-- Kerem’in ilk başta yaşadığı hayal kırıklığı nedir? 

44-- Kerem kardeşi ne yapmaya başlayınca eğlenmiş? 

    Kerem bir kardeşi olacağını 
öğrendiğinde çok mutlu olmuştu. 
Onun için yeni bir oyun 
arkadaşı olacaktı. Çünkü tek 
çocuk olmak çok sıkıcıydı. Aylar 

SSeenn ii nn  nneeyy ii   ööğğrreennmmeenn  sseenn ii   ççookk  mmuu tt lluu  

eeddeerrdd ii??   SSeebbeebbii   ii llee  bb ii rr ll ii kk ttee  yyaazzaarr  mmıı ss ıı nn??   

  

 



53

 
 

  

hızla geçmişti. Bir gün, anne babası hastaneden 
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atların olduğu yere götürdüler. Atlar yan yana 

sıralanmış odacıklarda duruyordu. Kapılarında 

hepsinin ismi, yaşı ve cinsi yazıyordu. Hayran 

hayran atları incelerken görevli abla ‘’Binmek ister 

misin?’’ dedi. Heyecanla babama baktım. Olur an-
lamında başını sallayınca sevinçten havaya uçtum. 

Bana ismi Şimşek olan ufak bir atı hazırladılar. 

Başıma bir kask taktılar. Ablanın yardımıyla ata 

bindim. ‘’Hadi bakalım küçük jokey.’’ dedi. O za-

man öğrendim at binenlere jokey dendiğini.  

1. Sınıf 27 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Hafta sonu ailesi ile birlikte nereye gitmişler?  

22-- Atların odalarının kapısında neler yazıyormuş? 

33-- Çocuğa “Binmek ister misin?” diye soran kimdir? 

44-- Çocuk ata bindikten sonra neyi öğrenmiş? 

    Hafta sonu ailemle birlikte 
bir at çiftliğine gittik. İlk kez 
atları yakından görecektim. 
Hep televizyonda görmüştüm. 
Çiftlik kocaman bir yerdi. Bizi 

AAii ll eenn llee  yyaapp tt ıı ğğ ıı nn   bb ii rr   aakk tt ii vv ii tt eeyy ii   aann llaa tt ıı rr   mmıı ss ıı nn??   
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Başıma bir kask taktılar. Ablanın yardımıyla ata 

bindim. ‘’Hadi bakalım küçük jokey.’’ dedi. O za-

man öğrendim at binenlere jokey dendiğini.  

1. Sınıf 27 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Hafta sonu ailesi ile birlikte nereye gitmişler?  

22-- Atların odalarının kapısında neler yazıyormuş? 

33-- Çocuğa “Binmek ister misin?” diye soran kimdir? 

44-- Çocuk ata bindikten sonra neyi öğrenmiş? 

    Hafta sonu ailemle birlikte 
bir at çiftliğine gittik. İlk kez 
atları yakından görecektim. 
Hep televizyonda görmüştüm. 
Çiftlik kocaman bir yerdi. Bizi 

AAii ll eenn llee  yyaapp tt ıı ğğ ıı nn   bb ii rr   aakk tt ii vv ii tt eeyy ii   aann llaa tt ıı rr   mmıı ss ıı nn??   
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için plan yapmışlardı. Akşamdan valizlerini hazır-

layıp sabah erkenden yola çıktılar. Yolculuk beş 

saat sürmüştü. Otele yerleştikten sonra karınlarını 

doyurdular. Sonra sahile indiler. Babası Duygu’ya 

söz vermişti. Kumdan kale yapacaklardı. Ailecek 
işe koyuldular. Babaları kumsalı kazıyor, nemli 

kumları çıkarıyordu. Anne ve çocuklar ise kaleyi 

şekillendiriyordu. Kaleyi yapmaları bir saat 

sürmüştü ama buna değmişti. Artık kocaman bir 

kaleleri vardı. Şimdi denize girme sırası gelmişti.  

1. Sınıf 28 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mm ıı ??   

11-- Duygular bu yıl neden sahil kenarına gitmişlerdir? 

22-- Otele yerleştikten sonra ilk iş ne yaptılar? 

33-- Babası Duygu’ya nasıl bir söz vermiş? 

44-- Kaleyi yaptıktan sonra sırada ne varmış? 

Okullar yaz tatiline gir-
mişti. Duygu ve ailesi tatile 
gitmeye karar verdiler. Daha 
önce kır tatiline gitmişlerdi. Bu 
yıl ise sahil kenarına gitmek 

SS ii zz  nnaass ıı ll   bb ii rr   yyeerree  ttaatt ii llee  gg ii ttmmeekk  ii ss tteerrdd ii nn ii zz??   

BBuu  ttaatt ii ll   ii çç ii nn  yyaann ıı nn ıı zzaa  nnee lleerr   aall ıı rrdd ıı nn ıı zz??  
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iki kişide olurmuş. Bir şey izlemek için akşamları 
topluca televizyonu olan kişilerin evine gidilirmiş. 
O zamanlar şimdiki gibi yüzlerce kanal da yok-
muş. Sadece tek bir kanal varmış. O da öyle her 
zaman açık olmazmış. Açılış ve kapanış saatleri 
varmış. Sonra eski televizyonlar bizimkiler gibi 
incecik de değilmiş. Arkası kalın, ağır ve hantalmış. 
Tüplü televizyon deniyormuş onlara. Evin en 
kıymetli eşyasıymış. En özel köşeye konur, kadınlar 
üzerine el işlemesi danteller örtermiş. Dedem ne 
zaman o günleri anlatsa hep duygulanır. 
 

1. Sınıf 29 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Eskiden bir şey izlemek için ne yapılırmış? 

22-- Eski televizyonların özellikleri neymiş? 

33-- Dedem o güleri anlatırken neden duygulanıyor? 

SS ii zz  ddee  ggeeççmmii şş tteenn  ggüünnüümmüüzzee  ddeeğğ ii şş iimmee  

uuğğrraammıı şş   aallee tt lleerree  üüçç  öörrnneekk  vveerr ii nn ii zz??  

    Ne zaman dedeme gitsem 
bize eski televizyonları anlatır. 
Eskiden her evde televizyon 
olmazmış. Hatta mahallede bir 
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 Annesi bir gün Aslı’yı yanına çağırdı ve ona 
büyüdüğü için artık tek başına yemek yapabile-
ceğini söyledi. Aslı çok sevinmişti. Annesine 
“Babama bir şeyler hazırlayıp ona sürpriz 
yapabilir miyim?” diye sordu. Annesi izin verdikten 
sonra Aslı koşarak mutfağa gitti. Babasının en 
sevdiği böreği yapacaktı. Un, yumurta, peynir, 
çırpıcı gibi malzemeleri aldı ve hemen böreği 
yapmaya başladı. Sonunda çok yorulmuştu ama 
babasının en sevdiği böreği yapmayı başarmıştı. 
Babasının böreği çok seveceğinden emindi. 

1. Sınıf 30 MaviÖnlükYayınları 

OOkkuudduuğğuummuuzzuu  aann llaadd ıı kk  mmıı??   

11-- Aslı ne yapmayı çok seviyormuş? 

22-- Aslı’nın tek başına yemek yapmasına annesi niçin 

izin vermiş? 

33-- Aslı babası için ne hazırlamış? 

44-- Böreği yapmak için hangi malzemeleri kullanmış? 

  Aslı yemek yapmayı çok 
seviyordu. Küçüklüğünden 
beri annesi ile lezzetli 
yemekler yapardı. 
 

SSeenn ii nn  yyaappmmaayy ıı   sseevvdd iiğğ ii nn  şşeeyy lleerr   nnee lleerrdd ii rr??   
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Artık botlarınızı giyip dışarıya fırlayabilirsiniz. 
Sivri burunlu toparlak bir kardan adam yapabilir, 
kartopu oynayabilir, arkadaşlarınızın kapüşon-
larına kar doldurup şaka yapabilirsiniz. Hatta eve 
bir kucak kar getirerek her yeri ıslatabilir, 
annenizden bir güzel azar bile işitebilirsiniz. 

Kış mevsimi o kadar güzel ki! Hiçbir şey 
yapmasanız bile sıcacık evinizde oturup pencere-
nizden kar tanelerini izleyebilirsiniz. 

1. Sınıf 31 MaviÖnlükYayınları 

Bir sabah uyandığı-
nızda kar taneleri yumuşa-
cık beyaz bir yorgan gibi 
her yeri doldurmuşsa, kış 
mevsiminin en güzel günle-
rinden birindesiniz demektir. 
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ÖÖddeevvlleerriinnii  uunnuuttmmaammaakk  iiççiinn  bbuu  ssaayyffaayyaa  nnoott  aallaabbiilliirrssiinn..  
Ödev Defterim  

  

  

1. Sınıf 32 MaviÖnlükYayınları 


