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                       BAY  YAVAġ 

Bahar geldi ,çiçekler açtı. Bay  YanaĢ  uyandı, dıĢarı baktı. GüneĢ ‘in  sıcak ıĢıklarıyla 

ısınınca neĢeyle dolandı. Ne zaman uyumuĢtu ?  Hatırlamak için düĢündü durdu. 

Sormak için  birini ararken ,gölün kenarında  Zıpzıp ‘ı  buldu.  

Bay YavaĢ : 

--- Zıpzıp  Kurbağa , yeni uyandım .Ne zaman  uyuduğumu  hatırlayamadım. 

Zıpzıp Kurbağa  dedi  ki : 

--- KıĢ yaklaĢınca çamura gömüldüm. Bahar gelince yeniden göründüm. 

Kara  Karga ‘ya sormalısın . KıĢ  uykusuna   yatmaz o , bilirsin. 

Bay  YavaĢ , Kara Karga ‘yı  buldu. Ne zaman uyuduğunu ona  sordu. 

Kara Karga   dedi ki : 

--  Ekim  ayı gelmiĢti.  Sen  yuvana  çekildin. Baharla birlikte yeniden gülümsedin. 

                                                                                                       Fatma  KARAFĠLĠK 

1.Etkinlik  : Resimdeki  hayvanların hatırlattığı  3  ( üç  ) kelimeyi  yazalım   

                    

2.Etkinlik : Haydi Kelimelerle cümle yazalım . 

Kurbağa :……………………… 

Kaplumbağa :…………….. 

Karga :……………………. 

3.Etkinlik  : Altı çizilen kelimelerin  zıt anlamları  ile cümleleri yeniden yazalım. 

A )  KıĢ  uykusuna  yatmaz. 

  ……………………………….   

B )   Bay  YavaĢ   uyandı , dıĢarı  baktı. 

………………………………………….. 

C  )  Kara  Karga  dedi  ki :  
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4.Etkinlik  :  Okudum  ,Anladım , cevaplıyorum. 

1.Bay YavaĢ   ne zaman  uyanmıĢ ? 

……………… 

2.Bay  YavaĢ  ‘ı neĢelendiren  neymiĢ?  

……………… 

3.Bay YavaĢ , Zıpzıp  ‘a  ne sormuĢ  ? 

………………… 

4. Zıpzıp soruya  neden Kara Karga 2 ya  sormasını istemiĢ * 

…………………… 

5. Bay YavaĢ , ne zaman uyanmıĢ ? 

……………………… 

 

5. Etkinlik  : Bu metinde   ne anlatılıyor? 

………………………………… 

…………………………. 

 

6. Etkinlik :  Metne  farklı bir baĢlık yazalım. 

Farklı BaĢlık : ……………………………. 

 

7. Etkinlik  : Metinde   olanların baĢına     diğerlerine        çizelim. 

(        )     Zıpzıp  gölün  kenarında   duruyordu. 

(        )    Bay YavaĢ  ne zaman  uyuduğunu hatırladı. 

(        )    Zıpzıp  kıĢ  yaklaĢınca   çamura   gömülmüĢ. 

(        )   Kara  Karga  kıĢ uykusuna   yatmıĢ. 

(        )  Bay YavaĢ  , oyun oynamak için  Zıpzıp ‘ı   aramıĢ. 


