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~ Türkçe ~

TEMBEL KÖPEK

Küçük bir kasabada tembel bir köpek yaşardı. Bu köpek bütün gün
başıboş dolaşır, yorulduğunda bir gölgelikte dinlenir, acıktığında da çöplerle
beslenirdi. Ne bir evi, ne de bir ailesi vardı. Bir başına yaşamayı seviyordu.

Fakat sokaklar evimiz gibi değildi. Nitekim kış gelmiş, havalar
soğumuştu. Tembel köpek ise aynı sokaktaydı. Yapayalnızdı ve karnı da açtı.
Üstelik kara kışın soğuğu dayanılır gibi değildi. Evlerin bacalarından tüten
dumanlara baktıkça “ Keşke benim de küçük bir kulübem olsaydı.” Diye iç
geçiriyordu. O kış, yaz gelir gelmez kendine bir kulübe yapacağına söz verdi.

Böylece aylar geçti. Nihayet baharın gelişiyle güneş yüzünü gösterdi.
Ağaçlar çiçek açtı. Her yerde bir neşe, bir canlılık belirdi. Havaların
ısınmasına en çok tembel köpek sevindi. Yeniden sokaklarda keyifli keyifli
dolaşmaya başladı.

Derken yaz geldi. Sıcaklar iyice bastırdı. Tembel köpek, kışın ne kadar
üşüdüğünü unutuverdi. Bir yandan da : “Benim gibi kocaman bir köpek hangi
kulübeye sığar ki ?” diyordu. “Güçlüyüm, bana ne soğuk etki eder ne de
sıcak. Böyle özgürce yaşar giderim.”

Tembel köpek bütün yazı gölgeliklerde miskin miskin uyuklayarak ve
çöpleri karıştırarak geçirdi. Onu gören, kış hiç gelmeyecek sanırdı. Ama
havalar yavaş yavaş soğumaya başlamıştı.

Derken kış ansızın bastırıverdi. Tembel köpek, sokaklarda yine bir
başına kalakaldı. Ne başını sokacak bir yuvası vardı ne de yiyecek bir
lokması… Perişan oldu, öyle ki soğuktan ve açlıktan neredeyse ölecekti.“ Bu
kez söz!” dedi. ”Yaz gelsin bu sefer kendime mutlaka bir kulübe yapacağım.”

Tembel köpek o kışı bin bir zorlukla atlattı. Yaza güç bela çıkabildi.
Fakat sıcaklar bastırınca yine kıştan verdiği sözü unutmasın mı? Güneşi
görür görmez miskin miskin esnemeye başladı. “Yaz gibisi yok.” Dedi. “İşte
bütün sokaklar benim. Gönlümce gezip dolaşabilirim.”

Tembel köpek, o yazı da boş geçirdi. O sokak senin bu sokak benim
dolaşıp durdu. Nerede bir gölgelik bulursa yatıp uyudu. Sonra ne mi oldu.
Bildiğiniz gibi kış geldiğinde tir tir titredi. Yaz gelince yine kulübe
yapacağına söz verdi. İşte köpeğin ömrü böyle geçip gitti. Ne bir yuvası
oldu, ne de bir ailesi…

Sorumsuzca yaşamanın bedelini, yalnız başına, aç susuz dolaşarak
ödüyordu. Ama öyle bir tembeldi ki bunun farkında bile değildi.
Sorumluluklarını bilseydi, hem ailesi olurdu hem yuvası.

MESNEVİ HİKAYELERİ



SORULAR

1. Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?

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

2. Metindeki köpek nasıl bir köpektir?

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

3. Metindeki köpek niçin kulübe yapmak istiyor?

………………………………………………………………………………………………………

4. Metindeki köpek kulübe yapmaktan neden vazgeçiyor?

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

5. Okulda öğrenci olarak ve evde bir evlat olarak ne gibi 
sorumluluklarımız vardır?

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

6. Sizin bir köpeğiniz olsaydı ona nasıl bir kulübe yapardınız, aşağıdaki 
bölüme çizer misin?
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~ Türkçe ~

YANLIŞ YAZILAN KELİMELER

Aşağıda yanlış yazılan kelimelerin karşısına doğrularını yazalım.

Sipor = ………….           Gaste= ……………          Tıraktür =………………

Tırafik = ……………       Biskvit= ……………         Yalnız = ………………….

Yalnış = ……………..       Herkez= ……………         Şarz =…………………

Meraba = ………….       Matamatik= ………………  Kiprik = ………………..

Kirbit = …………           Şöför= ……………….        Eşortman = …………

Süpriz = ………….         Gardolap = ……………      Ataç = ………………..

Gurup = ……………..       Laylon = ……………          Eylence =……………..

Perşenbe = …………      Filim = ……………….         Kıravat = ……………..

Penbe = …………….        Meyva = …………….         Tenbel = …………….

Şemşiye = ……………..   Palyanço = ……….           Okşizen =………….. 
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~ Matematik ~

ÇEVREYİ  ÖĞRENİYORUM

 Aşağıdaki şekillerin çevresinin kaç birim olduğunu bulup, altlarına 
yazalım. ( İki nokta arası 1 birimdir.)

 Aşağıdaki  şekillerin  çevre  uzunluklarını  hesaplayalım. 

Karenin çevresi: ……….

Dikdörtgenin çevresi: ……….

Üçgenin çevresi:……….
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~ Matematik ~

 Aşağıdaki  şekillerin  çevrelerini  bulunuz.

Çevre: Çevre: Çevre:

Çevre:

Çevre: Çevre: Çevre:



6

~ Matematik ~

 Aşağıdaki evi inceleyin. Soruları yanıtlayın.          

1) Çocuk odasının  çevresi  kaç  
metredir ? 

3) Banyonun  çevresi  kaç  
metredir ? 

5) Balkonun  çevresi  kaç  
metredir ? 

2) Salonun  çevresi  kaç  
metredir?

4) Mutfağın  çevresi  kaç  
metredir ?

6) Evin  çatısının  çevresi  kaç  
metredir ?



7

~ Matematik ~

UZUNLUK ÖLÇÜ PROBLEMLERİ

1. Kadriye, almış olduğu 12 metre 
kumaştan 2 gömlek , bir tane de etek 
dikiyor. Her bir gömlek için 150 cm, 
etek için ise 200 cm kumaş 
kullandığına göre geriye kaç metre 
kumaş kalmıştır?

2. Hayri’nin boyunun uzunluğu 1 
metre 30 santimetredir. Hayri’nin 
babasının boyunun uzunluğu 
Hayri’den 40 cm daha uzundur. 
İkisinin boylarının uzunlukları 
toplamı kaç metredir?

3. Kemal Usta, bir evinin duvarını 
boyamak istiyor. Duvarın boyu 5 m 20 
cm’dir. Kemal Usta 2 m 90 cm’sini 
boyadığına göre boyanmayan yer kaç 
santimetredir?

4. Mert, 9 metre uzunluğundaki ipin 
3 metre 40 santimetresini salıncak 
yapımında kullanmıştır. Geriye kalan 
ipi 6 eşit parça olacak şekilde 
kesmiştir. Her bir parça kaç 
santimetredir?

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:
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~ Matematik ~

5. Ozan’ın bir adımı 40 cm’dir. 
Ozan sınıfından çıkıp 15 adım 
attığında kantine gelmiştir. Sınıf 
ile kantinin arası kaç metredir?

6. Hüseyin amca, ürettiği balları 
çıtalara doldurmaktadır. Bir çıta için 
120 santimetre uzunluğunda tahta 
kullandığına göre 5 çıta yapabilmek 
için kaç metre tahta kullanmalıdır?

7. Necati, fazla kilolarından 
kurtulmak için spora başlıyor. Her 
gün 9 km koşan Necati 8 hafta 
sonunda kaç km koşmuştur?

8. Kukuli’nin diktiği muz fidanının 
uzunluğu 1 metre 130 santimetredir. 
Muz fidanı her yıl 60 santimetre 
büyümektedir.. 3 yılın sonunda fidanın 
uzunluğu kaç santimetre olur?

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:

Çözüm:
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~ Matematik ~

1. Verilen şekillerin çevre 
uzunluklarının kaç birim olduğunu 
bulunuz.

Çevre: ….. br Çevre: ….. br Çevre: ….. br

Çevre: ….. br Çevre: ….. br Çevre: ….. br

Çevre: ….. br Çevre: ….. br Çevre: ….. br

Çevre: ….. br Çevre: ….. br Çevre: ….. br

Çevre: ….. br Çevre: ….. br Çevre: ….. br

2. Aşağıdaki şekillerin çevre 
uzunluklarını birim cinsinden 
hesaplayınız.

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

Çevre: ….. br

ÇEVRE
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~ Matematik ~

3. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin 
çevre uzunluklarını hesaplayınız.

4. Aşağıda verilen şekil eş 
üçgenlerden oluştuğuna göre şeklin 
çevresi kaç metredir?

15 cm

15 cm

Çevre: …… cm

8 cm

21 cm

Çevre: …… cm

11 cm

11 cm

Çevre: …… cm

13 cm

13 
cm

Çevre: …… cm

7 m

5 . Verilen şekillerin çevre 
uzunluklarını hesaplayınız.
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~ Matematik ~

6 .Aşağıdaki şekilleri çevre uzunlukları 
ile eşleştiriniz. 

7. Aşağıdaki şekillerin çevre 
uzunluklarını hesaplayınız.

4 cm
4 cm

4 cm

4 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm
2 cm

3 cm

Çevre: ………

14 cm

6 cm

5 cm

Çevre: ………

5 cm

2 cm3 cm

2 cm

7 cm
9 cm

5 cm

9 cm

3 cm

6 cm

10 cm

2 cm 4 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

Çevre: ………

Çevre: ………

40 cm



12

~ İngilizce ~

NATURE
1) Do the puzzle. Find the animals.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l m

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
n o p q r s t u v w x y z

16 9 7 5 15 14 2

b

5

e

5

e

3 15 234 15 14 11 5 25

7 15 1 2023 8 1 12 5

8 15 18 19 5 12 9 15 14

2 5 1 1819 8 1 18 11

4 21 3 1119 14 1 11 5
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~ İngilizce ~

4 15 12 16 8 9 14

13 15 14 11 5 25

3 8 9 3 11 5 14

19 5 1 7 21 12 12

12 1 4 25 2 9 18 4

5 12 5 16 8 1 14 20

2 21 20 20 5 18 6 12 25



14

~ İngilizce ~

2) Complete the sentences and match.

This is a 
……….… . It is 
small. It is red
and black. It
can fly.

This is a ………. 
It is brown. It
can climb
trees.  It likes
bananas.

This is a 
……………. It is 
big. It is blue. 
It can swim but 
it can’ t fly.

This is an 
……………. It is big. 
It is grey. It can 
walk but it can’ t 
jump.

3) Read the sentences and draw or .

Mike

Jane

Tom

Sue

Lilly

Mike : I like dolphins but I don’t like lions.
Jane : I like bees but I dislike pigeons.
Tom : I like sharks but I don‘t like bees.
Sue : I like lions but I dislike bears.
Lilly : I like pigeons but I don’t like sharks.
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~ Hayat Bilgisi ~

BİTKİ VE HAYVANLARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Bitkilerden elde edilen besinlere bitkisel besin, 
hayvanlardan elde edilen besinlere hayvansal 
besin denir. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen 
besinlerin hangi guruba ait olduğunu 
işaretleyiniz.

BESİNLER HAYVANSAL BİTKİSEL
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~ Hayat Bilgisi ~

 Aşağıda verilen soruların cevaplarını etrafındaki kutuların içine yazalım.

BİTKİLERDEN 
HANGİ 

ALANLARDA 
YARARLANIRIZ?

HAYVANLARDAN 
HANGİ 

ALANLARDA 
YARARLANIRIZ?



Ekmek, makarna, bisküvi gibi besinler bitkisel ürünlerdir.
Köpek, kedi gibi hayvanların yaşamımıza etkisi yoktur.
Bitkiler çok eski zamanlardan beri ilaç yapımında kullanılır.
İnsanlara zarar veren bitki ve hayvanları yok etmeliyiz.
Yaşamımızı sürdürmek için bitki ve hayvanlardan yararlanmalıyız.
Hayvanlardan yük ve yolcu taşıma amacıyla yaralanabiliriz.
Doğadaki tüm bitki ve hayvanlardan besin olarak yaralanabiliriz. 
Hastalandığımızda bitki çayı içmek çok zararlıdır.
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~ Hayat Bilgisi ~

BİTKİ VE HAYVANLARIN ÖNEMİ MİNİ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki doğru ifadelerin başına ‘’D’’, yanlış 
ifadelerin başına ‘’Y’’ yazmama yardımcı olur 
musunuz?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutu 
içindeki uygun sözcüklerle tamamlamam 
gerekiyormuş. Yardım eder misin?

etinden yakacak meyveye yumurtasından gücünden

arıların kökleri sebzeye doğanın sütünden

Bitkiler ……………… ile hem toprak kaymasını hem de sel sularının 
zararlarını engeller.
Bal, ………………… yaptığı sağlıklı besinlerdendir. 
Yük taşımada hayvanların   ……………………………… yararlanırız. 
Kışın soğuk günlerde ağaçlar bizim   ……………………….  ihtiyacımızı karşılar.
Karpuz, kiraz, erik  ………………………   örnektir.
Ispanak, patlıcan, bamya …………………….. örnektir. 
Tavuğun   ………………… ve ………………….. yararlanırız.
Bitki ve hayvanlar ………………………….. dengesini korurlar.
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~ Hayat Bilgisi ~

BİTKİ VE HAYVANLARIN ÖNEMİ
 Aşağıdaki hayvanların hangi yönünden yararlandığımızı düşünerek, 

üstündeki numaraları aşağıdaki ilgili kutucuğa yazarak gruplandırınız. Bir 
hayvanın birden fazla yönünden yararlandığımızı unutma.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

ETİNDEN SÜTÜNDEN YUMURTASINDAN

BALINDAN                    GÜCÜNDEN            DOSTLUĞUNDAN 

DERİSİNDEN  YÜNÜNDEN



Cep Telefonu Sokak Lambası
Hesap Makinesi Kol Saati
Elektrik Süpürgesi Dizüstü Bilgisayar
Araba Denizaltı
Çamaşır Makinesi Oyuncak Tren
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~ Fen Bilimleri ~

Elektriğin tasarruflu kullanımıyla ilgili yanlış olan ifadenin bulunduğu 
kutucuğu işaretleyiniz.

Televizyonu 
sadece 
kumandadan 
kapatmalıyız.

Mümkün oldukça 
gün ışığından 
faydalanmalıyız.

Elektrikli 
cihazların fişini 
hiçbir zaman 
takılı olarak 
bırakmamalıyız.

Evde 
kullanmadığımız 
odalarda yanan 
lambaları açık 
bırakmalıyız.

Evde enerji 
tasarruflu 
cihazlar 
kullanmaya özen 
göstermeliyiz.

Televizyonu 
sürekli çalışır 
durumda 
bırakmalıyız.

 Aşağıdaki araçlardan şehir elektriği ile çalışanların başına ’’Ş”, akü ile 
çalışanların başına ’’A’’, pil ile çalışanların başına “P” ve batarya ile 
çalışanların başına ‘’B” koyunuz.  
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~ Fen Bilimleri ~

 Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D” yanlış ise “Y” yazalım.

(    ) Kombi ısınma amaçlı kullanılan elektrikli araç gereçlerdendir.

(    ) Bilgisayar aydınlanma amaçlı kullanılan elektrikli araçtır.

(    ) Otomobiller akü ile çalışır.

(    ) Radyo hem pil ile hem de şehir elektriği ile çalışabilir.

(    ) Bataryalar televizyonları çalıştırmak için kullanılır.

(    ) El feneri şehir elektriği ile çalışır.

(    ) Arızalanan elektrikli araçları kendimiz tamir etmeliyiz.

(    ) Islak elle priz ve fişlere dokunmak tehlikelidir.

(    ) Elektriğin hiçbir tehlikesi yoktur.

 Aşağıda elektrikle çalışan araç ve gereçlerin hangi elektrik kaynağıyla 
çalıştığını aşağıdaki tablonun uygun yerine yazınız. 

helikopter, televizyon, dizüstü bilgisayar, traktör, fırın, cep 
telefonu, kol saati, mutfak robotu, radyo, matkap, şarjlı tornavida, 
elektrikli bisiklet, çamaşır makinesi, el feneri, fotoğraf makinesi, 

otomobil, gemi, kumanda

ELEKTRİK KAYNAKLARI  

Şehir Elektriği Pil Batarya Akü
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~ Fen Bilimleri ~

 Aşağıda verilen araç gereçleri kullanım amacına uygun şekilde 
gruplandırarak numaraları verilen kutulara yazınız.  

ISINMA 
AMAÇLI

1) …………………
2) ………………….
3) ………………….
4) ………………….     

AYDINLATMA 
AMAÇLI

1) …………………
2) ………………….
3) ………………….
4) ………………….     

EV ARAÇ 
GEREÇLERİ

1) …………………
2) ………………….
3) ………………….
4) ………………….     
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~ Fen Bilimleri ~

Bitmiş, kullanılamayacak şekilde olan pilleri çöpe atmak hava, su ve 
toprağa karışarak canlılara zarar verir. 

 Pil ile çalışan araç gereçleri gereksiz yere kullanmamalıyız.

 Normal pil yerine şarj edilebilir pilleri kullanmalıyız.

 Atık pilleri, atık pil kutularına atmalıyız.

 Akmış, patlamış atık pillere temas etmemeliyiz.

 Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) pillerin 
geri dönüşümüyle ilgilenen dernektir.

 Pillerin kullanımıyla ilgili doğru ifadelerin başına ‘’D’’, yanlış ifadelerin 
başına ‘’Y’’ yazınız.

(…..) Piller toprağa atıldığında bir süre sonra toprakta yok olur.

(…..) Bitmiş piller çevreye atılırsa toprağı ve suyu kirletir.

(…..) Kullanım süresi bitmiş piller tekrar kullanılabilir.

(…..) Atık piller çöpe, dereye veya denize atılabilir.

(…..) Pil tüketimini azaltmak için şarj edilebilir piller kullanmalıyız.

(…..) Bitmiş pilleri özel kutularda biriktirmeliyiz.

(…..) Atık piller çevreye atmak canlılara zarar verir.

(…..) TAP, atık toplama, ayrıştırma ve biriktirme ile yetkilidir.
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~ Fen Bilimleri ~

ELEKTRİĞİN GÜVENLİ KULLANIMI KONU TESTİ
1- Elektrik enerjisinin dikkatsiz bir 
şekilde kullanılması sonucu meydana gelen 
tehlikeli   olaya ne ad verilir?  
A) Elektrik çarpması
B) Elektrik sobası
C) Elektrikli alet  

2- Aşağıdakilerden hangisi elektrik 
çarpmasına neden olmaz?  
A)  Arızalı elektrikli aletleri kullanmak.   
B)  Çalışır durumdaki elektrikli araçların 
içini açmak.  
C) İyi yalıtım edilmiş kablolar kullanmak. 

I. Elektrik kaçağı olduğunda önce 
elektrik şalteri indirilmelidir.  
II. Elektrikli araçların tamiri uzman 
kişilere yaptırılmalıdır.  
III. İşimiz bittiğinde elektrikli araç ve 
gereçlerin fişleri prizden çıkartılmalıdır.  
3- Yukarıdaki ifadelerden hangileri 
doğrudur?  
A) I ve II  B) II ve III  C) I, II, III

4- Aşağıdakilerden hangisi doğru 
davranıştır?  
A) Çalışan elektrikli araçlara ıslak elle 

dokunmak.   
B) Prizlere bir cisim sokmamak.  
B) Elektrik tellerinin geçtiği yerlerde 

uçurtma uçurtmak.  

5- Aşağıdakilerden hangisi elektrik 
çarpmasına neden olabilir?  
A) Prize parmak sokmak. 
B)  Yüksek gerilim hatlarından uzak 
durmak.   
C)  Bozuk elektrikli araçları yetkili 
birisine tamir ettirmek.  

6-Aşağıdakilerden hangisi elektrik 
çarpmasına karşı alınması gereken 
önlemlerdendir?  
A)  Büyüklerimizden habersiz sönen 
ampulleri değiştirmek.   
B)  Boşta gördüğümüz ve yere düşmüş 
elektrik tellerine dokunmamak.   
C) Çalışan elektrikli aletlerin fişini elimiz 
ıslakken prizden çekmek.  

I. Fiş ve prizler sağlam olmalıdır.  
II. Prizlere tel, çivi gibi sivri cisimler 
sokmamalıyız.  
III. Uzatma kabloları ve prizlere çok 
fazla fiş takılmamalıdır.  
7- Yukarıda verilenlerin hangileri 
elektriğin güvenli kullanımı için doğru 
uygulamalardır?  
A) I ve III  B) II ve III  C) I, II, III

8- Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli 
araçların kullanımı ile ilgili doğru bir 
hareket değildir?  
A) Kullanım talimatlarına uymak.
B) Kapatma düğmesini kullanarak kapatıp 

açmak.
B) Fişini prize takmadan önce elektrikli 

aletin açma-kapama düğmesini açığa 
getirmek .  

9- Elektriğin güvenli kullanılması için bazı 
kurallara dikkat edilmelidir. 
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 
değildir?  
A) İşimiz bittiğinde elektrikli araç 

gereçlerimizin fişlerini mutlaka prizden 
çıkarmak.   

B) Elektrikli araçların bakım ve onarımını 
işin uzmanına yaptırmak.  

C) Elektrik prizlerine tornavida sokmak.  
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~ Akıl ve Zeka Oyunları ~

OYUNUN TARİHÇESİ: Yote, Afrika’da oynanan geleneksel oyunlardandır.

OYNAMA ŞEKLİ

1) Oyuna kura ile başlanır.
2) Oyun tahtası boş halde başlar. (Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz) (şekil 1)
3) Taşlar sıra ile boş oyun tahtasına istenilen yere indirebilir. (Sırası gelen 

oyuncu her seferde sadece bir taş indirebilir). 
4) Her oyuncu ilk üç taş indirdikten sonra sırası gelen oyuncu tekrar taş 

indirebileceği gibi daha önce indirdiği taşlarından herhangi birini de 
hareket ettirebilir.

5) Taşlar yatay ve dikeye bir birim hareket edebilir. Çapraz hareket 
edemezler. 

6) Rakibin taşını oyun dışı bırakabilmek için yatay veya dikey üzerinden 
atlamak gerekir. Üzerinde atlanacak taşın arkası boş olmak zorundadır.

7) Aynı anda aynı taşla birden fazla taş oyun dışı bırakılabilir.
8) Rakibin oyun dışı bırakılan taşı ya da taşları için tablada bulunan 

taşlarından bir tanesi daha oyun dışı bırakılır. 
9) Tablada  taşı biten oyuncu oyunu kaybeder.

Malzeme : Kâğıt, kalem, taş (düğme veya benzeri evde bulunan cisimler)
Taş sayısı : 12+12 ( farklı renklerde olmalıdır).
Oyuncu Sayısı : 2      

Şekil 1
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~ Akıl ve Zeka Oyunları ~

OYUNUN TARİHÇESİ: 1970’lerden beri Othello olarak bilinen Reversi, 
bir strateji oyunudur. Reversi’nin tarihi 1800’lere dayanır. Viktorya
döneminin masa oyunlarındandır. Ancak 1. Dünya Savaşı’ndan sonra 
unutulmuştur. 1968 yılında oyun Otello olarak Japonya’da yeniden piyasaya 
çıkmıştır. 

OYNAMA ŞEKLİ
1) Oyuna kura ile başlanır. Oyun şekil 1 de merkezde 4 taşı konmuş şekli 

ile başlar (Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz).
2) Sırası gelen oyuncu rakibin taşını ya da taşlarını yatay, dikey ve çapraz 

sıkıştıracak şekilde taşını boş bir kareye indirir.
3) Yatay, dikey veya çapraz sıkışan rakibin tüm taşlarını kendi rengine 

çevirir.
4) Taş indiren oyuncu rakibin taşını ya da taşlarını sıkıştıracak şekilde 

indirmek zorundadır. Yani canının istediği herhangi bir yere indiremez. 
(Şekil 2)

5) Sıkıştıracağı rakibin taşı yok ise pas geçer.
6) Taş indirildiği an sıkışan taş ya da taşlar çevrilir. Sonradan sıkışan 

taşlar çevrilemez.
7) Birden fazla yönde sıkışan taş ya da taşlar varsa hepsi çevrilir.
8) Taşlar bitene kadar ya da her iki oyuncu için sıkıştırılacak taş olmaması 

durumuna kadar devam eder.
9) Bu iki durumun sonunda taşlar sayılır fazla taşı olan oyuncu oyunu 

kazanır.

Malzeme : Kâğıt, kalem, taş, karton (seçilecek taşlar önü ve arkası 
farklı renk olmalı)

Taş sayısı : 64 (önü ve arkası farklı renk olmalı).
Oyuncu Sayısı : 2 

Şekil 1 Şekil 2
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~ Serbest Etkinlikler ~

SUDOKU ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sudokuları birlikte 
yapalım. Ama lütfen dikkat 
edin hem yatayda hem de 
dikeyde her rakamdan birer 
tane olacak. Hadi göreyim sizi!

1 5

3

3

4 2

1 2 5

4 2 3

3 4

3 5

4 2

4

4 5

5 3 1



27

~ Serbest Etkinlikler ~

GİZLİ MEYVE VE SEBZELERİ BUL

A Y V A M E L M A E R İ K
L E C E V İ Z Y M U Z D M
A K P A T L I C A N V O A
H A E K A B A K V B E M N
A R K İ R A Z S A İ V A D
N P E M A R U L R B İ T A
A U S O Ğ A N B M E Ş E L
Z Z P I R A S A U R N S İ
P O R T A K A L T E E L N
S A L A T A L I K D U T A
M A Y D A N O Z E R O K A
T E R E R D E R E O T U
K E R E V İ Z A N A N A S
H A V U Ç K A V U N N A R
K İ V İ Ç İ L E K Ü Z Ü M

ÜZÜM ANANAS PIRASA VİŞNE MUZ ERİK
ÇİLEK KEREVİZ SOĞAN KİRAZ MANDALİNA ELMA
KİVİ DEREOTU MARUL KABAK PORTAKAL AYVA
KAVUN TERE DUT PATLICAN CEVİZ
NAR ROKA ARMUT SALATALIK KARPUZ
HAVUÇ MAYDANOZ BİBER DOMATES LAHANA

Meyve ve sebzeleri bulduktan sonra kalan harfleri sırayla yaz ve şifreyi bul.

Şifre: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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