
 Cümleleri okuyunuz. Boşluklara, yandaki kelimelerden uygun olanları yazınız. 

 Pınar çok …………………… . Bir fare görse hemen sandalye üstüne zıplıyor.  cömert 

 Arda çok …………………… . Derslerine çalışmadığı için notları düşük.  saygısız 

 Zehra çok …………………… . Sahip olduğu her şeyi paylaşmayı seviyor.  tembel 

 Ferdi çok …………………… . Biri konuşurken onu dinlemez ve sözünü keser.  sakar 

 Mine çok …………………… . Sonucu ne olursa olsun hep doğruyu söyler.  temiz 

 Berat çok …………………… . Sürekli bir şeyleri kırar ya da düşer.  dürüst 

 Leyla çok …………………… . Eve gelir gelmez hemen ellerini güzelce yıkar.   korkak 
 

 Resimleri inceleyiniz. Patates Adam’ın neyi eksikse yazınız. 

    

Kafası yok.    
 

    

    
 

 Karışık halde verilen kelimelerden kurallı cümleler oluşturup yazınız. 

babası yaptı Arda’nın kaza   

çalışıyor yıldır Sinop’ta beş   

benim ördü saçlarımı ablam   

oynamak karanlıkta tehlikelidir telefonla   

açmak israftır lambaları gündüz   

çürümez dişlerini dişlerin fırçalarsan   
 

 



 Verilen bilgilere göre insanların yüzlerini oluşturunuz. 

 

Palyaço gülüyor. 

Yanakları kırmızı, 

dudakları 

pembedir. Gözleri 

mavidir. Burnu 

mor renktir. 

Saçları ise 

turuncu renklidir. 

 

 

Bu kız çok üzgün. 

Gözleri 

kahverengi, ince 

dudakları 

kırmızıdır. Saçları 

siyahtır. Küçük bir 

burnu var. 

 

 

Bu çocuk çok 

şaşırmış. Ağzı ve 

gözleri sonuna 

kadar açık. 

Saçları sarı, 

gözleri yeşil 

renktir. Büyük bir 

burnu var. 

 

 

Bu adam çok 

sinirli. Kaşları şu 

an V harfine 

benziyor. Ağzı 

açık ve sarı dişleri 

görünüyor. Gözleri 

kahverengidir. 

Onun siyah sakalı 

ve bıyığı var. 
 

 Karışık halde verilen hecelerden kelime oluşturunuz. 

dal san ye    fon le te   

pat ya pa    rım sak sa   

ğa ba kur    da may noz   

çe te pe    ma dur don   

zı kır mı    lem lik ka   

pa ğan pa    tu fa ra   
 

 Yazılışı doğru olan kelimeleri maviye, yanlış olan kelimeleri turuncuya boyayınız. 

herkes kiprik şarz elektirik bağırsak sürpriz 

yalnız barsak aferim şemsiye gazete yanlız 

süpriz kırem şarj palyanço sarmısak palyaço 

eşofman şemşiye anahtar kirpik aferin herkez 

gaste elektrik sarımsak anaktar krem eşortman 

 


