
 

KEPEZ MEVLANA İLOKULU 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR 

ARA TATİL KİTAPÇIĞI 

Hazırlayanlar; 

1. Sınıf Öğretmenleri 

      Sayın veli; 

      Bu kitapçık henüz yeni yeni okumaya başlayan öğrencilerimizin öğrendiklerini tatil 

sürecinde unutmamaları için tekrar amaçlı  hazırlanmıştır.  Kitapçıkta 5   sayfa  okuma 

yazma ile 5 sayfa matematik çalışması yer almaktadır. Tatil  sürecinde  günlük 1 sayfa 

okuma yazma ve 1 sayfa matematik çalışması yaptırmanız çocuğunuzun faydasına  

olacaktır. Desteğiniz için  şimdiden teşekkür ederiz. İyi tatiller... 

1. Sınıf Öğretmenleri 

Öğrencinin; Öğrenci Velisinin; 

Adı Soyadı :……………………………………… Adı Soyadı :……………………………………… 

Sınıfı :……………… Telefon :……………………………………… 

Numarası :……………… İmza :……………… 



Ela ala lale al.

Ela ele lale al.

Ela lale elle.

Ela ala lale elle.

Aşağıdaki metni 5 defa okutunuz. Daha sonra yazdırınız.

le

Aşağıdaki görsellerin adlarını altlarına yazdırınız.

Ela, Lale el ele.

a l l a la

Ela

Aşağıdaki ses ve heceleri birleştirerek yazdırınız. Yazılan hece ve kelimeleri okutunuz.

e l l e e le

Al Ela al.

Ela lale al.



Aşağıdaki metni 5 defa okutunuz. Daha sonra yazdırınız.

Aşağıdaki ses ve heceleri birleştirerek yazdırınız. Yazılan hece ve kelimeleri okutunuz.

e k k e ke k

Kek

Ela kalk.

Ela elek al.

Ela       ele.

Ela keke     ekle.

a k k a ka le

Ela keke lale ekle.

Ela kele kek al.

Ela kele lale al.

Aşağıdaki görsellerin adlarını altlarına yazdırınız.



Ali

Ali kalk.

Ali ele kekik al.

İki keklik al.

Ali iki keklik elle.

İlke ile kekik ele.

Aşağıdaki görsellerin adlarını altlarına yazdırınız.

i ke kik

i l l i li

Aşağıdaki metni 5 defa okutunuz. Daha sonra yazdırınız.

Aşağıdaki ses ve heceleri birleştirerek yazdırınız. Yazılan hece ve kelimeleri okutunuz.

Ali ele elek al.

Ali kekik ele.

k

i k k



Okan kola kokla.

On koli kola al.

Nail ile kol kola.

Aşağıdaki görsellerin adlarını altlarına yazdırınız.

Aşağıdaki metni 5 defa okutunuz. Daha sonra yazdırınız.

Alo

Alo Nail alo.

Alo Nail o ne?

Okan o kola.

Nail kola ne?

na

o k k o ko li

Aşağıdaki ses ve heceleri birleştirerek yazdırınız. Yazılan hece ve kelimeleri okutunuz.

e n n a a



Elli iki kemik al.

Melek kola alma.

Aşağıdaki görsellerin adlarını altlarına yazdırınız.

Melek al.

İki kilo elma al.

mi

o m m o mo la

Aşağıdaki ses ve heceleri birleştirerek yazdırınız. Yazılan hece ve kelimeleri okutunuz.

i m m

Aşağıdaki metni 5 defa okutunuz. Daha sonra yazdırınız.

Melek

1 kilo limon al.

İki ekmek al.

On iki kalem al.

i e



Aşağıdaki rakamların üzerinden geçip satırları tamamlamasını isteyiniz.

Aşağıda verilen rakamların arasındaki verilmeyen rakamı yazmasını isteyiniz.

Aşağıda verilen rakamlardan önce ve sonra gelen rakamları yazmasını isteyiniz.



9 5 12

3 0 17

6 10 20

Aşağıdaki kutucuklara istenilen sayı kadar varlık resmi çizmesini isteyiniz.

Aşağıda verilen varlıkların sayılarını altlarındaki kutucuklara yazmasını isteyiniz.



Aşağıda verilen sayıdan başlayarak sesli olarak 100'e kadar 10'ar ritmik sayma yaptırınız. 

Daha sonra 10'ar ritmik yazmasını isteyiniz. 

Aşağıdaki laleleri beşer ritmik sayarak sayısını yazmasını isteyiniz.

Aşağıdaki silgileri beşerli gruplandırarak beşer ritmik sayıp sayısını yazmasını isteyiniz.

Aşağıdaki parmakları onar ritmik sayarak sayısını yazmasını isteyiniz.



Aşağıda  verilen sayılardan başlayarak  geriye  birer ritmik sayma  yaparak yazmasını 

isteyiniz.

Aşağıdaki varlıkları ikişer ritmik sayarak sayısını yazmasını isteyiniz.

Aşağıdaki ritmik saymada boş bırakılan kutucuklara verilmeyen sayıları yazmasını isteyiniz.



Aşağıda verilen sayılardan; 10'dan küçük olanları sağdaki, 10'dan büyük olanları  solda-

ki kutuya yazmasını isteyiniz.

Aşağıdaki  varlıklardan;  sayısı  10'dan  büyük  olanların  altındaki  kutucuğu  yeşile, 

sayısı 10'dan küçük olanların altındaki kutucuğu kırmızıya boyatınız.

Aşağıdaki vagonlardan; üzerindeki sayı  10'dan küçük olanları  kırmızıya,  10'dan büyük 

olanları maviye boyamasını isteyiniz. Daha sonra trenin kalan bölümlerini istedikleri gibi 

boyamasını isteyiniz.

15-6-18-7-17-4-13-8-11-14-3-5



TATİL KİTAPÇIĞI DEĞERLENDİRME SAYFASI

      Sayın veli;

      Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Bazen Hayır

Evet Bazen Hayır

Size göre bu kitapçıktaki çalışmalar tatil için 

fazla mı?

Evet Kısmen Hayır

Evet Fikrim Yok Hayır

Tatil sürecinde öğrencinize düzenli olarak 

çalışma yaptırdınız mı? 

Öğrencinizin okuma yaparken zorlandığı 

yerler oldu mu?

Öğrencinizin yazma yaparken zorlandığı 

yerler oldu mu?

Öğrencinizin matematik etkinliklerini yapar-  

ken zorlandığı yerler oldu mu?

Evet Bazen Hayır

Evet

Benzer çalışmaların diğer ara tatillerde de 

yapılmasını ister misiniz?

Evet Fikrim Yok Hayır

Eklemek istediğiniz görüş ve önerilerinizi yan 

tarafa yazabilirsiniz.

Öğrenci Velisinin;

Adı Soyadı :………………………………………

İmza :………………

Çok İyi İyi Geliştirmeli

Öğretmenin görüş ve önerileri

Öğrenci:……………………………………………..

Aşağıdaki bölümü tatil dönüşü sınıf öğretmeni doldurup velilere gönderecektir.

Okuma becerisi
Çok İyi İyi Geliştirmeli

Matematik becerisi
Çok İyi İyi Geliştirmeli

Kitapçığın temiz ve özenli kullanımı

Yazma becerisi
Çok İyi İyi Geliştirmeli




