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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Mehmet Âkif Ersoy

Mustafa Kemal Atatürk
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TANISALIM MI?

Merhaba tatil arkadaşım,

Sana bu mektubu annemin fırınından yazıyorum. İsmim 
Buğday! Biraz değişik bir ismim olduğunu biliyorum ama 
annem fırıncı, babam pastacı, dedem de değirmenci! Adımın 
başka bir şey olması beklenemezdi.

Bu sene ikinci sınıfı bitirdim. Eskiden annem çalıştığı için 
bana babaannem bakıyordu. Okul açıkken hafta sonlarımı, 
okul kapandığında yaz tatilimi onunla geçiriyordum ama bu 
yaz babaannem hastalandı. O yüzden annemle birlikte fırı-
na gidiyorum. Hem de erkenden! Akşama kadar da fırında 
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anneme yardım ediyorum. Pek çok yeni şey öğreniyorum. 
Öğrendiklerimi sana anlatacağım.

Burada bolca ekmek, poğaça, çörek, kurabiye, kek var. 
Fırına sürekli müşteriler geliyor. Fırın durmadan çalışıyor. 
Annemin verdiği her görevi yerine getirmek için büyük 
çaba gösteriyorum.  

-Yerleri paspasla Buğday.
-Tamam anne.
-Müşteriye para üstünü ver Buğday.
-Tamam anne.
-Ekmekleri raflara diz Buğday.
-Tamam anne.

Bütün günüm böyle geçiyor. Hayır, hiç şikâyet etmiyorum 
çünkü bunları yaşamak çok keyifli. Sonra depoya geçiyo-
rum. Orada un çuvalları var. Kendimi bir un çuvalının üzeri-
ne bırakıp defterimi açıyorum ve yazmaya başlıyorum. İşte 
bu, benim en mutlu olduğum an çünkü yaşamak kadar güzel 
bir şey varsa o da yaşadıklarımı yazmak!



Şimdi sıra sende tatil arkadaşım. 

Bana kendini tanıt lütfen. Kimsin? 
İsmin ne? Yaz tatilini nasıl geçirme-
yi planlıyorsun? Günlerini nasıl ge-
çiriyorsun?
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BEBEKLE ILGILENIR MISIN BUGDAY?
Fırında günlerin çok sıradan geçtiğini söyleyemem. Fırına 
her gün onlarca müşteri geliyor. Hepsiyle sohbet ediyorum. 
Bazıları gerçekten çok değişik insanlar. Her biriyle ayrı bir 
macera yaşıyorum. Bir tane örnek vereyim:

Dün fırına bebek arabasıyla bir kadın geldi. Annemle sohbet 
etmeye başladılar. Bana da "Buğday, bebekle ilgilenir mi-
sin?" dediler. Bebekleri severim. Sandalyemi bebek arabası-
nın önüne çektim. Bebek henüz konuşmayı bilmiyor. Sorun 
değil! Ben öğretirim!

Karşısına geçip kelimeleri hecelemeye başladım. A-bi. 
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Ben Buğ-day a-bi. Sen be-bek… Tat-lı be-bek… İşte 
böyle on beş dakika konuştum. Ben konuştukça o güldü. 
Gülüyorsa öğreniyor demektir. Ben de okulda en başarılı 
olduğum derslerde daha çok gülüyorum. 

Bebek yarın yine gelecek. Ona öğretmek için yeni kelimeler 
bulmam gerekir. Şimdiden hazır olsun.

      SÖZCÜĞÜMÜZ HECELERİNE AYIRALIM HECELERİNİ SAYALIM

konserve      kon-ser-ve            3
yakalayacağım
helikopter
yağmurluk
kalemlik
sporcular

      SÖZCÜĞÜMÜZ  1. HECE  2. HECE  3. HECE  4. HECE

bilgisayar    bil     gi     sa    yar
televizyon
yazıcı
uçak
tren
öğretmen
mikroskop
teknoloji
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Annem ve fırında çalışan Kâmil Usta gün boyu ekmek, ku-
rabiye, poğaça, simit yapıyorlar. Çok işleri var. Fırından 
ürünler çıkar çıkmaz benim işim başlıyor. Ekmekleri deste-
lere ayırıyorum. Yani onar tane olacak şekilde grupluyorum. 
Simitleri de düzinelere ayırıyorum. Yani on ikişer tane ola-
cak şekilde diziyorum.

Aslında sayıyorum ama bazen ka-
fam karışıyor. Bak sana iki tane 
soru sorayım, bana yardım et.
Tepside şu an 6 tane simit var. Buraya kaç simit eklersem 
tepside bir düzine simit olur? 

Dolapta 24 tane ekmek var. 2 deste ekmek satılınca geriye 
kaç tane ekmek kalır?

 

EKMEKLERI DIZER MISIN BUGDAY?
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Fırındaki ekmekleri, simitleri, poğaçaları sık sık saymamız 
gerekiyor çünkü ürünler azaldığında hemen yenisini pişir-
memiz lazım. Annem, "Hiçbir müşterimizi geri çevirmeme-
liyiz, onlar eli boş dönmemeli." diyor. Bunu dedikten sonra 
da "Buğday, ürünleri sayar mısın?" diye ekliyor. 

Tabii ki de sayarım ama fırın çok büyük. Ürün çok fazla. 
Kafam karışıyor. Hata yapmamak için bir tane defter aldım. 
Ürünlerin sayılarını oraya yazıyorum, sonra topluyorum. 
Şöyle yapıyorum: 36 kurabiye tepside var, 11 kurabiye de 
vitrinde dizili. O zaman toplam, 36 + 11 = 47 kurabiye var. 
Sonra bunları anneme ve ustaya bildiriyorum.

Şimdi yine sayım zamanı. Fırındaki 
bütün ürünleri saymamız lazım. 
Bana yardım eder misin?

BUGDAY, ÜRÜNLERI SAYAR MISIN?
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Fırındaki ürünleri sayma işini bitirir bitirmez fırına müşteri-
ler geldi. Şimdi onlarla ilgilenmemiz lazım. 

27
52

72
15

26
11
21

13
61
20

34
14
11

14
10
13

14
10
30

21
11
22

45
15
  9
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Haluk amca, atölyesindeki işçilere simit ve poğaça dağıta-
cakmış. 47 tane simit, 15 tane poğaça aldı. Haluk amca top-
lam kaç ürün aldı?

Songül teyze kurabiyelerimizi çok seviyor. Her gün 25 tane 
kurabiye alıyor. Üç gün boyunca kaç tane kurabiye almış olur?

Dolapta 20 ekmek vardı. Dolaba ilk seferde 15, ikinci sefer-
de 8 ekmek daha koydum. Dolapta kaç ekmek oldu?

Yeni pişirdiğimiz simitler 32 tanedir. Yeni pişirdiğimiz po-
ğaçalar simitlerden 7 fazladır. Yeni pişirdi ğimiz poğaçalar 
kaç tanedir?
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Dün akşamüstü asla inanamayacağın bir şey oldu. Şans mı 
diyeyim, şanssızlık mı bilemiyorum. Fırının kapısı birden-
bire açıldı ve içeriye biri girdi. Yanlış mı görüyorum diye 
gözlerimi ovuşturdum. Okul müdürümüz! Yanında eşi ve 
çocukları da vardı. 

- Ne arıyorsun sen burada Buğday?
- Öğretmenim, burası bizim fırınımız.
- Öyle miiii? 
- Evet öğretmenim, annemin fırını.
- Bilmiyordum.
- Bu yaz anneme yardım edeceğim fırında.
- Öyle miii? Bilmiyordum.

HOS GELDINIZ ÖGRETMENIM
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Ekmek almaya gelmişler. Sıcak ekmek istediler ama ek-
meklerin fırından çıkmasına daha yirmi dakika vardı. 
Müdürümüz, yirmi dakika fırında beklemeye karar verdi. 
Beklesin tabii ama o bana soru sorarak beklemeyi tercih etti! 
Çok heyecanlandığımda en basit sorulara bile cevap vere-
mem. Öylece bakarım. Annem yanımdaydı. Okul müdürü 
de yanımdaydı. Okul müdürünün eşi, çocukları, Kâmil Usta, 
herkes yanımdaydı ve hepsi bana bakıyordu. Nasıl heyecan-
lanmayayım?

-Söyle bakalım Buğday, 21 tane ekmeğin 8 eksiğinin 3 faz-
lası kaç tane ekmek eder?

-Söyle bakalım Buğday, 80 tane simidin 20 eksiğinin 5 faz-
lası kaç tane simit eder?

-Söyle bakalım Buğday, 19 tane poğaçanın 32 fazlasının 21 
eksiği kaç tane poğaça eder?
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-Söyle bakalım Buğday, bir düzine kurabiyenin 8 fazlasının 
10 eksiği kaç tane kurabiye eder?

-Söyle bakalım Buğday, 2 deste ay çöreğim vardı. Buna 35 
tane ay çöreği daha ekledim. 9 tane ay çöreğini de başka 
tepsiye koydum. Geriye kaç ay çöreği kalır?
-Öğretmenim biz ay çöreği satmıyoruz.

Bilebildiğim tek soru buydu. Diğer-
lerini senin sayende çözdüm. Çok 
teşekkür ederim tatil arkadaşım. 
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BUGDAY, KâMIL USTA'YA
YARDIM EDER MISIN?

Kâmil Usta’dan bahsetmiştim. Bizim fırında anneme yar-
dım eden ustamız. Kâmil Usta çok çalışır. Ürünleri fırına 
koyduktan sonra pişmesini beklerken dinlenir. Annem de 
ona bir yorgunluk kahvesi ikram eder. Kâmil Usta bu sabah 
kahvesini içerken çok düşünceliydi. Elinde bir kâğıt ve ka-
lem vardı; bir şeyler yazıyor, yazıyor, sonra kâğıdı buruştu-
rup atıyordu. Yanına gittim.

-Kâmil amca ne yazıyorsun?
-Memleketteki torunuma mektup yazıyorum. 
-Aaa ne güzel. Peki, neden yazdıklarını atıyorsun?
-Çünkü yazamıyorum.
-Neden?
-Okuldayken de yazım kurallarını çok iyi bilmezdim. Hep 
yanlış yazardım. Şimdi torunuma mektup yazıyorum. Yanlış 
yazarsam torunum da yanlış öğrenecek. Bunu istemiyorum.
-E bundan kolay ne var Kâmil amca?
 

Sen yaz, biz ne güne duruyoruz, 
düzeltiriz. 
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Sevhili torunım,

Nasılsın! Beni soracak olursan çoh iyim. Burada 
herşey çok güzel. Ankarada havalar nasıl. Annen ve 
Baban nasıllar. Biz burada Babaannenle çok mutlu-
yuz? Burda buğday isimli bir çocuk var. Seninle aynı 
yaşta. Bana yardım ediyor. Birlikte simit ekmek poça 
kurapiye yapıyoruz Sana bir kutu Kurabiye gönderi-
yorum. Üstüne hepinizin adını yazdım. Alinin kurabi-
yesi Işılın kurabiyesi Mertin kurabiyesi diye yazıyor 
üstlerinde. Seninkiler sevdigin gibi, fındıklı. 

Sende bana mektup yaz torunım

Seni seviyorum

Deden kamil

Kâmil Usta, mektu-
bunu düzelttiğimiz 
için çok sevindi. 
Eminim torunu da 
mektubu alınca çok 
sevinecek. Sen de 
aile büyüklerine bir 
mektup yazmaya ne 
dersin?
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FIRININ EN GÜZEL YERI, 
KAPININ ÖNÜ!

Fırında olmak çok yorucu. İşim hiç bitmiyor. E doğal olarak 
yoruluyorum. O yüzden kapının önüne bir sandalye koy-
dum. Ara sıra oraya çıkıp oturuyorum. Dinlenmek çok güzel 
bir şey. 

Bence bizim fırının en güzel yeri 
kapının önü! 
Burada gelip geçenleri izlemek çok hoşuma gidiyor. İşte bak 
tam şu anda, bir taraftan yaşlı bir çift geliyor. Karşıdan da 
bebek arabalı genç bir çift. Sana onlarla ilgili birkaç soru so-
racağım. Bakalım bilebilecek misin? Doğru olanların başına 
"D", yanlış olanların başına "Y" yazabilirsin.

 D   Y
1 numaralı kişi doğu yönüne doğru yü-
rümektedir.
3 numaralı kişi batı yönüne doğru yürü-
mektedir.
2 numaralı kişi doğu yönüne doğru yü-
rümektedir.
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2 ve 4 numaralı kişiler aynı yöne doğru 
yürümektedirler.

4 numaralı kişi batı yönüne doğru ilerle-
mektedir.
1 ve 2 numaralı kişiler aynı yöne doğru 
ilerlemektedir.

2 3 41

Batı Doğu
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Bizim fırının hemen yanında bir berber dükkânı var. Berber 
Tahir amca, dün akşam dükkânı kapatırken dükkândaki mus-
luğu kontrol etmeyi unutmuş. Biz fırını çok erken açıyoruz. 
Sabah bir geldik ki her yer su! Dükkânı su basmış! Annem 
hemen Tahir amcayı arayıp dükkâna çağırdı. Gelir gelmez 
dükkânın kapısını açtı ve musluğu kapattı. Her taraf su ol-
muş. Tahir amca o kadar üzüldü ki neredeyse ağlayacaktı.

-Üzülme Tahir abi, el birliğiyle temizleriz şimdi, dedi annem.

Tahir amca anneme:

SULARI TASIR MISIN BUGDAY?
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-Temizleriz de kızım, ben ona üzülmüyorum. Litrelerce su 
boş yere akmış oldu. Sularımızın boş yere akıp gitmiş olma-
sına üzülüyorum, dedi.

Tahir amca haklıydı. Benim aklıma bir fikir geldi. Musluktan 
akan suların bir kısmı akıp gitmişti ama bir kısmı hâlâ dük-
kânın içindeydi. Bu suyu, parktaki çiçekleri ve ağaçları su-
lamak için kullanabilirdik!

Hep birlikte dükkâna girdik. 
Bulabildiğimiz kaplarla suyu kova-
lara doldurmaya başladık. Sen de 
bize yardım etmek ister misin?
Benim kovam beş sürahinin alabildiği kadar  su ile dolduru-
luyor. Üç kova kaç sürahi su ile dolar?

Her ağacın dibine 2 kova su döktüm. Parkta 12 ağaç var. 
Parktaki tüm ağaçları suladığıma göre kaç kova su dökmüş 
oldum?



22

Dükkândaki suları boşalttık ama yerler kirlenmiş; dergiler, 
gazeteler ıslanmıştı. Annem, berber Tahir amcaya dükkânını 
temizlerken yardım etmek istedi. Kâmil Usta’yla beni fırına 
gönderdi. Beni gönderirken de “Fırın sana emanet Buğday.’’ 
dedi. 

Hey! Bu büyük bir görev. Bana yar-
dım et lütfen. 
Önce sana ürünlerin fiyatlarını söyleyeyim:

           
             Simit: 3 TL                   Kurabiye: 4 TL

             Ekmek: 1 TL                 Su: 3 TL

             Poğaça: 2 TL                Kutu süt: 5 TL

Bizim fırından alınabilecek en ucuz ürün hangisidir? 

FIRIN SANA EMANET BUGDAY
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3 TL’si olan birinin en pahalı ürünü satın alabilmesi 
için kaç lirasının daha olması gerekir?

10 TL’si olan bir müşteri en çok kaç kutu süt satın alabilir?

10 TL’si olan bir müşteri, her bir üründen yalnızca bir 
tane almak şartıyla en çok kaç ürün satın alabilir?

2 adet simit, 1 kutu süt ve 1 poğaça satın alan müşte-
rinin bize ne kadar ödeme yapması gerekir?

10 ekmek ve 8 kurabiye satın alan bir müşteri, bize 
kaç lira ödemelidir?
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HARIKA, YENI BIR GÖREV
BIZI BEKLIYOR!

Fırındaki kasa işlemlerinde o kadar başarılı olduk ki annem 
bana yeni bir görev verdi. Kırtasiyeci Leyla teyzenin hasta-
neye gidip gelmesi gerekiyormuş. Anneme, "Buğday bizim 
dükkâna bakabilir mi?" demiş. Annem de bana sordu. Ben 
de "Tabii!" dedim. Leyla teyzenin dükkânına gittim. 

Leyla teyze gerçekten çok hasta görünüyordu. O kadar hâl-
sizdi ki çok kısık sesle konuşuyordu. Dediklerini anlamakta 
zorlanıyordum. 
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Cümlelerinin sonuna "mı, mi, mu, mü, mısın, misin, mu-
sun, müsün" soru ekleri gelecek ama Leyla teyze o kadar 
hâlsiz ve sessiz konuşuyor ki cümlelerinin sonundaki ekler 
anlaşılmıyor. 

Sen tamamlar mısın?
-Buğday geldin…..?
-Geldim Leyla teyze.
-Annenin haberi var ….?
-Tabii, beni o gönderdi Leyla teyze.
-Duydun ….. başıma geleni?
- Duydum Leyla teyze, hastalanmışsınız. Geçmiş olsun.
-Benim dükkâna bakabilir ….?
-Bakarım Leyla teyze.
-Toplama yapmayı biliyor ….?
-Biliyorum Leyla teyze.
-Hesap yapabiliyor ….?
-Yapabilirim Leyla teyze.
-Kitap okur…...?
-Okurum Leyla teyze.
-Al bakalım, bu kitabı ben yokken oku. Her şeyin fiyatı üze-
rinde yazılı. O fiyatlara göre satış yaparsın. 
-Tamam Leyla teyze.
-Buğday, müşteriler gelmeden yerleri de süpürür …...?
-Süpürürüm Leyla teyze.
Leyla teyze nihayet gitti. Beni kırtasiye dükkânında tek ba-
şıma bıraktı.
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Mustafa, Beyza ve Kerem aynı anda dükkâna girdiler. Hepsi 
aynı anda bir şeyler istedi. Tek tek alsalar rahat hesap yapa-
rım ama üçü aynı anda konuşuyor. 

Yardımına ihtiyacım var!
Mustafa, bir sırt çantası ve bir kalem kutusu aldı. Mustafa'nın 
ne kadar ödemesi gerekiyor?

Beyza, iki defter ve bir küre aldı. Beyza'nın ne kadar ödemesi 
gerekiyor?

Sırt çantası: 38 TL               
Kalem kutusu: 22 TL             

Kalem: 10 TL  
Küre: 39 TL 
Defter: 5 TL
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Kerem; fiyat listesindeki ürünlerin en pahalısından bir tane, en 
ucuzundan iki tane aldı. Kerem'in kaç lira ödemesi gerekiyor?

Çocuklar alacaklarını aldılar. Ödemelerini de yaptılar. Bana, 
"Parkta oyun oynayacağız, gelmek ister misin?" dediler ama 
ben Leyla teyzeye söz verdiğimi, o gelene kadar burada olaca-
ğımı söyledim.

Mustafa, "İyi ya, biz de burada oynarız." dedi. Birlikte zıtlık 
oyunu oynadık. Sen de bize katılmak ister misin? Ben bir ke-
lime söylüyorum. Senin de o kelimenin zıt anlamlı kelimesini 
herkesten önce söylemen gerekiyor. Hadi, başlayalım.

genç: ....................
alt: .......................
arka: ....................
alçak: ...................
kısa: ...................... 
içeri: .....................
aşağı: ...................
açık: ......................
ağır: .....................
şişman: ................

hızlı: ....................
ön: .......................
az: ........................
sert: .....................
bayat: ..................
küçük: ..................
uzak: ....................
geç: ......................
iyi: .......................
ileri: ....................
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Harika! Çok teşekkür ederim. Hadi, biraz da eş anlamlı sözcük 
oyunu oynayalım. Sana verdiğim kelimelerin eş anlamlı keli-
melerini bulur musun?

Beyaz
Yaşlı
Kara
Yanıt
İsim
Hatıra
Sözcük
Hediye

Kelime
Ak
Anı
İhtiyar
Armağan
Cevap
Siyah
Ad

Boşlukları doldurmayı seviyormuşsun diye duydum! Aşağıdaki 
boşluklara uygun sayıları yazar mısın?

 Bir gün, .................................. saattir.
 Bir saat, ............................. dakikadır.
 Bir saatte, .......... çeyrek saat vardır.
 Bir saat, ............................. dakikadır.
 Bir hafta, .............................. gündür.
 Bir yıl, ................................... gündür.
 Bir yılda, ...................... hafta vardır.
 Bir ayda, ...................... hafta vardır.
 Bir yılda, .................. mevsim vardır.
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BULMACA ZAMANI
Birlikte bir bulmaca çözmeye ne dersin? Soruları aşağıya yaz-
dım. Kolay gelsin!

1. Haftanın ilk günü
2. Yılın 11. ayı
3. Yılın dört bölümünden her biri
4. Yılın 5. ayı
5. Bir haftadaki gün sayısı
6. Yılın en soğuk mevsimi
7. Yıl kelimesinin eş anlamlısı
8. Yılın 10. ayı
9. Haftanın 4. günü

1
2

38

4

5

6

7

9
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Açıkça söylemek gerekirse okuldayken bu soruyu kendime 
çok soruyordum çünkü bölme işlemi yaparken biraz zorla-
nıyordum. O yüzden, "Bu bölme işlemi benim ne işime ya-
rayacak?" diye sorup duruyordum. Sorumun cevabını bizim 
fırında buldum.

Annem her ayın belli bir gününde mahalledeki bütün çocuk-
lara simit, poğaça, kurabiye ikram eder. Çocukları fırına ça-
ğırmak yerine ikramlarımızı kese kâğıtlarının içine koyarız. 
Sonra da çocukların evlerine götürüp dağıtırız.

Bu ay ürünleri kese kâğıtlarına koyma işini bana verdiler. 
İşte o zaman bölme işleminin ne işime yarayacağını anladım!

“Bu tepsideki 20 küçük simidi Güneşli Sokak’taki 4 çocuğa 
eşit olarak paylaştırır mısın Buğday?” diye sordu annem.

BÖLME ISLEMI BENIM
NE ISIME YARAYACAK?
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Bunu nasıl yapacağım? Çok basit, 20 simidi 4’e böleceğim. 
Demek ki her çocuğa 5 tane küçük simit vereceğim. İşte bu 
kadar!

Hadi bana yardım et. Çocuklar acık-
mıştır. Onlar yemek yemeden ik-
ramlarımızı dağıtalım.
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Annem 18 kilogramlık unu, 3 kilogramlık eş torbalara bö-
lüştürmek istiyor. Anneme kaç torba gereklidir?

İkramlık simit götürdüğüm evlerden birinden bana kitap he-
diye ettiler. 16 sayfalık bu kitabı her gün aynı miktarda oku-
yarak 4 günde bitirdim. Bil bakalım günde kaç sayfa kitap 
okudum?

Kese kâğıtlarının üzerine kalpli çıkartmalar yapıştırdım. 
Kalanlarını da çocuklara dağıtmak istedim. İki deste kalpli 
çıkartmanın 5 eksiği kadar kalpli çıkartmayı 3 çocuğa eşit 
paylaştırırsam her bir çocuğa kaç çıkartma düşer?
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Kırtasiyeci Leyla teyze, elinde üç küçük kutuyla fırına geldi. 
Üç küçük hediye kutusu! Bana kutuları uzattı.

-Buğday, geçen gün bana yardım ettiğin için teşekkür ede-
rim. Bunları senin için hazırladım. Umarım beğenirsin.

-Leyla teyze, hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim.

-Kutuları açınca ne kadar gerekli olduğunu anlayacaksın 
Buğday, dedi ve gülmeye başladı.

Birinci kutuyu açtım. İçinden bir sürü kelime çıktı!

TESEKKÜR EDERIM LEYLA TEYZE!
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İkinci kutuyu açtığımda kutunun içinde bir sürü noktalama 
işareti gördüm.

Üçüncü kutuda da birbirinden farklı resimler vardı.

-Buğday, bunlar bizim için çok gereklidir. Kelimeler olmasa 
kendimizi ifade edemeyiz. Noktalama işaretlerini kullan-
mazsak da birbirimizi doğru anlayamayız. Bunlarla istedi-
ğin gibi oynayabilirsin, dedi.

Leyla teyzeye bir kez daha teşekkür ettim.

-Hadi gel, kutuların içindekilere birlikte bakalım.

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

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

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

çok biz Atatürk'ü seviyoruz

her aşabiliriz birlikte zorluğu

milleti zaferler büyük Türk kazanmıştır
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İkinci kutudan çıkan noktalama işaretlerini avcumun içine 
aldım. Leyla teyze kutunun içine bir paragraf da yazı bırak-
mış. Şimdi bu noktalama işaretlerini paragrafın uygun yer-
lerine yerleştirmemiz lazım. Hadi, başlayalım.

‘Güne her sabah erken başlarım ( ) Hep çok heyecanlı 
olurum ( ) Bana göre her gün, sürprizlerle doludur ( ) 
Arkadaşlarımla buluşurum ( ) Birlikte oyun oynarız 
( ) sohbet ederiz ( ) şakalaşırız ( ) Her gün yeni şeyler 
öğrenirim ( ) Yeni şeyler öğrenmek sence de çok eğ-
lenceli değil mi ( )’ 

Leyla teyzenin bana verdiği noktalama işaretlerinin bir kıs-
mını sana hediye edebilir miyim? Hadi, onları kullanarak 
birer cümle kur.

   .      Nokta
……………………………………………………………
……………………………………………………………...

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

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

öğreniyorum okuyarak kitapçok şey

güzeldir doğada birlikte oynamakarkadaşlarımızla
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   ,      Virgül
……………………………………………………………
……………………………………………………………...

   ?   Soru işareti
……………………………………………………………
……………………………………………………………...

  !      Ünlem 
……………………………………………………………
……………………………………………………………...

Üçüncü kutunun içinden çeşitli resimler çıktı. Leyla teyze 
bizden bu resimlerden iki tanesini kullanarak birer cümle 
yazmamızı istemiş.

1)…………………………………………………………
……………………………………………………………...

2)…………………………………………………………
……………………………………………………………...
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KAÇ YASINDASIN BAKAYIM SEN?

Bazen fırına çok farklı müşteriler geliyor. Mesela bunlardan 
biri Ayşe abla. Ayşe ablayla ilk karşılaşmamızda aramızda 
şöyle bir konuşma geçti:

-Kaç yaşındasın bakayım sen?
-Sekiz.
-Ahhh, keşke ben de sekiz yaşında olsam!..
-Siz kaç yaşındasınız?
-Kaç gösteriyorum?

Ayşe abla verdiğim hiçbir cevabı beğenmedi!

-Elli yaşında mısınız?
-Aaaa, aaaa, ne demek elli! Ben o kadar yaşlı mıyım?
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-Kırk yaşında mısınız?
-Ne kırkı! 
-Otuz beş yaşında mısınız?
-Değilim tabii ki!
-On sekiz mi?
-Hahahhay aynen öyle, on sekiz yaşındayım. Gencim ben 
genç!

Ertesi gün tekrar geldi. 

-Kaç yaşındasın bakayım sen?
-Sekiz.
-Peki, ben kaç gösteriyorum?
-On sekiz.
-Ne tatlı çocuksun sen öyle, aferin sana!

Ayşe abla aslında kırk beş yaşında ama ona daha genç oldu-
ğunu söylediğimde mutlu oluyor. Ben de onu mutlu etmek 
için hep on sekiz yaşında olduğunu söylüyorum.

Ayşe abla, sürekli insanların yaşla-
rını merak ediyor. Durmadan!
-Sen 8 yaşındasın, annen 36 yaşında. O zaman yaşlarınızın 
toplamı kaçtır?
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-Yeğenim Çiğdem 17 yaşında, ablası Filiz 20 yaşında. 5 yıl 
önce ikisinin yaşları toplamı kaçtı?

-Kâmil Usta, 7 yıl önce 50 yaşındaydı. Kâmil Usta 9 yıl son-
ra kaç yaşında olur?

-Sen 8 yaşındasın. Baban 42 yaşında. Baban senden kaç yaş 
büyüktür?

-Bizim komşunun çocukları Efe ile Ege’nin yaşlarının topla-
mı 18’dir. Efe’nin yaşı 8 olduğuna göre Ege kaç yaşındadır?



40

BU DA NE?

Dün fırının önünde otururken rüzgâr esti ve önüme bir kâğıt 
bırakıverdi. Bir yerden uçup gelen bu kâğıdın ne olduğunu 
çok merak ettim. Kâğıt hafif ıslanmış ve biraz da çamura 
bulanmıştı. Kâğıdı elime alıp baktım. Bu belki de bir ço-
cuğun ödeviydi. Bilemiyorum ama kâğıtta yazan cümleler 
yazım ve noktalama hatalarıyla doluydu. Elime bir kalem 
alıp rüzgârın bana getirdiği bu kâğıdın üzerindeki hataları 
düzeltmeye başladım.
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Hadi, bu hataları birlikte bulalım.

İnsanlar açlıga kaç gün dayanabilir
Hey, bisiklet çok hızlı geliyor
Siz benimle aynı iş yerindemi çalışıyorsunuz
Akşam televizyonda futbol maçı var
Yaşasın? Hafta sonu pikniye gideceğiz
Masada dört bardak var
En çok beğendiğin sporcu kim
Aylin kuzuları seviyor
Ay, çok utandım
Ben sekiz yaşındayım
Elma yer misin
Erik severmisin
Yaşasın, okul açıldı
Sınıfta kiminle oturuyorsun
En çok hangi kitabı seviyorsun
Hey, buraya gel
Yaşasın, gökkuşağı çıktı
Atatürk Selanikte doğdu

Kâğıttaki hataları düzelttikten sonra onu atık kâğıt kutumu-
za attım.



BUGDAY SURAYA GIDER MISIN?
BUGDAY BURAYA GELIR MISIN?

Bizim mahallemiz çok güvenlidir. Mahallede tek başına gü-
venle dolaşabilirim. Üstelik gittiğim her yer birbirine çok 
yakın. O yüzden annem, her yere beni gönderir. Fena mı? 
Ben de bol bol yürüyüş yapıyorum!

Sana bizim mahalleyi biraz tanıtayım.

Şimdi sana birkaç sorum olacak. Bakalım bilebilecek misin?

30m

LEYLA TEYZENİN
KIRTASİYE DÜKKÂNI PARK MARKET

FIRINEVİMİZ

19m

25m

16m

22m
18m
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Evden çıkıp markete gittim ve marketten bir gazete aldım. 
Sonra hemen fırına gittim. Fırından çıkınca hiçbir yere uğra-
madan eve döndüm. Toplam kaç metre yol yürüdüm?

Dün tam üç kere markete gittim ve geldim. Fırın ve market 
arasında kaç metre yol gidip geldim?

Evden çıkıp fırına geldim. Fırından markete sonra da parka git-
tim. Toplam kaç metre yol gittim?

Bizim fırın ile Leyla teyzenin kırtasiye dükkânının arası kaç 
metredir?

43
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BALIKÇI HASAN GELIYOR!
Balıkçı Hasan abiyi çok seviyorum. Kışın sarı çizmeleriy-
le dükkânın önünden geçerken "Buğday, senin ekmeklerin 
mi daha taze yoksa benim balıklarım mı?" diye sorardı. Bu 
şakayı çok severdim. Her seferinde, "Bizim ekmeklerimiz 
daha taze, fırından yeni çıktı." derdim. O da bana, "Benim 
balıklarım da denizden yeni çıktı." derdi.

Hasan abi balıkları çok seviyor. Bir sürü balık ismi biliyor. 
Hamsi, istavrit, somon, levrek, çupra... Balıklara bakın-
ca hangisinin ne balığı olduğunu hemen söylüyor. Hasan 
abi yazları balık satmıyor ama yine güzel bir şey yapıyor! 
Yazları balık dükkânını bir resim atölyesine çeviriyor ve 
mahallenin çocuklarına balık resimleri çizmeyi öğretiyor. 
Bana da balık resmi çizmeyi öğretti. Benim de sana öğret-
memi ister misin?



45

Balıkçı Hasan abi 40 kilogram balığın önce 24 kilogramı-
nı, sonra da 13 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram balık 
kaldı?

Geçen kış dedemler yemeğe gelmişti. Hasan abiden 2 kilog-
ram hamsi, 3 kilogram da istavrit almıştık. Babamın taşıdığı 
poşetlerin kütlesi kaç kilogramdı?

Balıkçı Hasan abi, toplam dört grup öğrenciye çizim dersi 
veriyor. Her grupta 6 öğrenci olduğuna göre Hasan abi top-
lam kaç öğrenciye çizim dersi veriyor?
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Hasan abi derse gelirken bize 42 tane ceviz getirdi. Cevizleri 
hepimize eşit olarak paylaştırdı. 6 kişilik sınıfımızda her bi-
rimize kaç tane ceviz düştü?

Hasan abi cevizlerimizin bazılarını ortadan ikiye ayırdı. 
Kabukların içinden cevizleri çıkarıp bize verdi. Önce ka-
bukların içine çamur doldurdu. Sonra çamurun ortasına bi-
rer kürdan dikti. Kürdanlarımıza da kâğıt bayraklar taktı. 
Böylece ceviz kabuklarından gemilerimiz oldu. Bu gemileri 
su dolu leğende yüzdürdük. Çok eğlenceliydi. 

   Sen de denemek ister misin?
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AAA okul müdürü yine geldi!
Kâmil Usta hep, "Bizim ekmekleri bir 
kere yiyen, bir daha bırakamaz." derdi. 
Ne demek istediğini şimdi daha iyi an-
ladım çünkü okul müdürümüz her ak-
şam ekmek almaya geliyor. Her geldi-
ğinde yine, "Söyle bakalım Buğday..." 
diye soru sormaya başlıyor. İşte yine 
geldi veeeeee karşınızda yeni soruları!

5 sayısının 3 ile çarpımının 2 fazlası kaçtır?

6 sayısının 2 ile çarpımının 4 eksiği kaçtır?

7 sayısının 3 ile çarpımının 5 eksiği kaçtır?

10 sayısının 9 ile çarpımının 6 fazlası kaçtır?

4 sayısının 2 eksiğinin 8 ile çarpımı kaçtır?
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Çok teşekkür ederim. Okul müdürü bana, "Tebrik ederim 
Buğday, seninle gurur duyuyorum." dedi. Aslında bana de-
ğil sana demiş oldu!

Bir saat kaç dakikadır? ...................
Siyah kelimesinin eş anlamlı kelimesi nedir?...................

3 sayısının 9 ile çarpımının 5 fazlası kaçtır?

4 sayısının 6 ile çarpımının 8 fazlası kaçtır?

5 sayısının 7 ile çarpımının 8 eksiği kaçtır?

3 sayısının 5 ile çarpımının 9 eksiği kaçtır?

10 sayısının 3 eksiğinin 4 ile çarpımı kaçtır?

Bir mevsim kaç aydır? ...................

Geç kelimesinin zıt anlamlı kelimesi nedir? ...................
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UN ÇUVALINI PATLATTIM
Babam bana, "Annenle birlikte ihtiyaçlarınızı belirleyip bir 
alışveriş listesi yapın. Akşam saat 6’da gelip sizi alacağım, 
birlikte alışverişe gideceğiz." dedi. Ben de kendime bir 
alışveriş listesi yapmaya başladım. Neler yazmadım ki 
listeye...

     . Yeni bir bisiklet
     . Yeni bir futbol topu
     . Yeni bir spor ayakkabı
     . Kaykay
     . Yeni boya kalemleri
     . Güneş gözlüğü
     . Yeni bir kitap
     . Çikolata, bisküvi...

 Offff daha neler neler yazdım!
Bir an önce saatin 6 olmasını istiyordum. Beklerken saatler 
geçmek bilmedi. Durmadan duvardaki saatin resmini çizdim 
ve altına saatleri yazdım. 



11.00

14.10

10.30

17.00

09.30

15.4512.30

18.00
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Saat 18.00’de babam geldi. 

-Hoş geldin babaaaa!
-Hoş bulduk oğlum.
-Gidiyor muyuz alışverişe?
-Gideceğiz tabii. Hazır mı bakalım ihtiyaç listen?

Sen de bu saatlerin akrep ve yelkovanlarını çizer misin?
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-Hazır olmaz mı baba, sabah hazırladım! Bak, burada.
-Bakayım. Yeni bir bisiklet, yeni bir futbol topu, yeni bir 
spor ayakkabı mı? 
-Evet, sen ihtiyaç listesi yap dedin ya!
-İyi de oğlum sen isteklerinin listesini yapmışsın. Bunlar se-
nin ihtiyaçların değil ki! Senin bisikletin de topun da zaten 
var. Bir spor ayakkabın var. Yeni bir ayakkabıya ihtiyacın 
yok. Ne zaman ki ayakkabın eskir ve giyilmeyecek hâle ge-
lir, o zaman ihtiyacın olur. Bu bir istek listesi olmuş. Bunları 
alamayız.
-Hiçbirini mi?
-Sanıyorum kitap dışında bunların hiçbirine ihtiyacın yok 
ama sana yeni bir kitap alabiliriz.

Babama hak verdim. Yine de bu duruma biraz üzüldüm. 
Depoya gidip un çuvalının üzerine oturup sana olup bitenle-
ri anlatacaktım ama kendimi un çuvalının üzerine öyle hızlı 
bırakmışım ki çuval patladı ve baştan ayağa un oldum!

Temizlenmem saatlerimi aldı. Bu yüzden
de alışverişe gidemedik. Alışveriş ertesi
güne kaldı.
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HARIKA BIR HABERIM VAR!
Alışverişe gideceğim diye beklerken başka bir yere gidiyo-
rum! Sana babaannemin hastalandığını söylemiştim. O yüz-
den annemle birlikte fırına gidiyordum. Dün akşam baba-
annem telefon etti. İyileşmiş. Çok iyiymiş! “Buğday’ı çok 
özledim. Yarın bize gelsin, bir hafta bizde kalsın.” dedi. Bu 
harika bir haber çünkü babaannemde olmayı çok seviyorum. 

Bir hafta sonra geri geleceğim ama sana da çok alıştım tatil 
arkadaşım. Sana, ben yokken yapabileceğin öneriler yazı-
yorum. Bunların aynısını ben de yapacağım. İstediklerini 
deneyebilirsin. Yaptıklarının yanına işaret koymayı unutma!

ÖNERİLER
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Ekmeğin ne kadar zor yapıldığını çok iyi biliyorum. Bir 
kere buğdayı yetiştirmek çok zor. Önce buğdayı öğütmek 
ve un hâline getirmek gerekiyor. Sonra o undan ekmek ha-
muru mayalıyorsun ve pişirmeye hazır hâle getiriyorsun. En 
sonunda da ekmeğin pişmesini bekliyorsun. İşte bir dilim 
ekmeğin yolculuğu... 

Ekmek yapmanın ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. 
Bizim evde hiç ekmek israfı olmaz. Tüketebileceğimiz ka-
dar ekmek alırız. Annem bayat ekmekleri mutlaka değer-
lendirir. Ben de bayat ekmeklerden her gün bir dilim alırım 
çünkü bana her gün bir dilim bayat ekmek lazım!

Her gün bir dilim ekmeği pencerenin önüne ufalıyorum. 
Sonra beklemeye başlıyorum. Biraz sonra güvercinler geli-
yor. Onlar benim penceredeki arkadaşlarım!

Sen de kuşlara veya sokak hayvanlarına 
yiyecek ve su vermeye ne dersin?

KUSLARA EKMEK VERELIM MI?



54

SANA BIR FIKRA ANLATAYIM MI?
Balıkçı Hasan abi bizi çok güldürüyor. Birçok fıkra ve bil-
mece biliyor. Bize anlattığı fıkralar çok komik. Büyüyünce 
Hasan abi gibi fıkra anlatıp çocukları güldüren biri olmayı 
çok isterim.

Dur, sana Hasan abiden öğrendiğim bir fıkrayı anlatayım.

Bir gün Temel’in eldivenle yazı yazdığını görenler 
sormuş:

- Niye eldivenle yazıyorsun, zor olmuyor mu?

Temel cevap vermiş:

- Zor olmasına zor ama el yazımın tanınmasını iste-
miyorum!

Sen de üç tane fıkra öğrenebilirsin. Fıkraları araştırırken 
teknolojiden yardım almak yerine bir büyüğüne sormanı 
öneririm.

Böylesi daha eğlenceli. 
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ÇEKIRDEK KUMBARASI
YAPALIM MI?

Yaz meyvelerini çok seviyorum. Erik, kiraz, kayısı, karpuz, 
kavun… Hepsi çok lezzetli ve çok sağlıklı. Yediğim meyve-
lerin çekirdeklerini eskiden atıyordum ama Kâmil Usta bana 
karton kutudan bir kumbara yapıp verdi.

"Buğday, yediğin meyvelerin çekirdeklerini buraya at. 
Sonra o çekirdekleri bizim arka bahçeye ekelim. Böylece 
yeni meyve ağaçlarımız olur. İleriki yıllarda daha çok mey-
ve yersin." dedi. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. 

Sen de denemek ister misin?
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KÖPÜKLÜ AYRAN YAPALIM MI?
Bizim fırında annem harika simitler yapıyor. Bu simitlerin 
yanında büyükler genellikle çay içiyorlar. Ben çay içmiyo-
rum ama simidin yanında ayrana ba-yı-lı-yo-rum. Kendi ay-
ranımı da kendim yapıyorum. Sana da öğreteyim. Yapımı 
çok basit ve çok eğlenceli.

Bir kavanozun içine 5 kaşık yoğurt koy. Bir tutam tuz ekle. 
Kavanozun kapağını sıkıca kapat. Şimdi kavanozu çalkala-
yabilirsin. İyice çalkaladıktan sonra kavanozun kapağını aç. 
Şimdi içine bir su bardağı su koy. Kavanozun kapağını tek-
rar kapat. Kavanozu çalkalamaya devam et. İşte oldu! Şimdi 
ayranını afiyetle içebilirsin.
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Ailenle birlikte doğada yürüyüşe çık. Farklı ağaçlar bul. 
Bulduğun her ağacın yanında durup "Anne, baba bu ne ağa-
cı?" diye sor.

Ağacın adını öğrenince yerden aldı-
ğın bir yaprağı defterinin arasına koy. 
Defterine yaprağın hangi ağaca ait ol-
duğunu yaz. 
Böylece pek çok ağaç tanıyacaksın. Hem de bu doğa gezi-
sinden ileride hatırlayabileceğin hatıraların olacak!

BIR YAPRAK DEFTERI 
YAPMAYA NE DERSIN?
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seç, begen, senin olsun
Mısır patlatmayı öğren.

Kendi çamaşırlarını elde yıka.

Tüm ailenin ayakkabılarını boya.

Kendi kumbaranı yap ve tasarrufa başla.

Üç dilde “merhaba” demeyi öğren.

Bir yazarı tanı.

Yıldızları izle.

Yere iple yazı yaz.

Yastık kılıfı değiştirmeyi öğren.

Çamaşır makinesini çalıştırmayı öğren.

Külah yapmayı öğren.

Yumurta pişirmeyi öğren.

Kartpostal tasarla ve kartpostalı postala.

Bir çiçek defteri hazırla.

Çivi çakmayı öğren.

İğneye iplik geçirmeyi öğren.
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Saç örgüsü örmeyi öğren.

Kâğıt gemi katlamayı öğren.

Kendi günlüğünü tasarla.

Üç farklı baskı tekniği öğren.

Düğüm atmayı öğren.

Bir kayıp köpek ilanı hazırla.

Bir kuş evi yap.

Yoğurt mayala.

Bir bitki çayı yap.

Kıyafet katlamayı öğren.

Kitap kaplamayı öğren.

Reçel yapmayı öğren.

Kendi oyun hamurunu yapmayı öğren.

Bir ressamın eserini yeniden çiz.

İp atlamayı öğren.

Fasulye ayıkla.

Topaç çevirmeyi öğren.

Bir aile büyüğüne mektup yaz ve mektubu gönder.

Beş baharat tanı.

Peçete katlamayı öğren.
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Seyahate gideceğini düşünerek bir valiz hazırla.

Bir kukla yap ve kukla tiyatrosu hazırla.

Cetvel ile ölçü almayı öğren.

Her kıtadan bir ülke öğren.

Bir arabayı yıka ve temizle.

Bir atasözünün hikâyesini öğren.

Bir yetişkin yardımı alarak ütü yapmayı öğren.

Aile ağacı hazırla.

Kese kâğıdı yapmayı öğren.

Hediye paketi yapmayı öğren.

Sabun kesesi hazırla.

Tornavida kullanmayı öğren.

Bir öykü yaz ve öyküyü resimle.

Gölge oyunu hazırla.

Bir sihirbazlık numarası öğren.

Hamur yoğurmayı öğren.

Nota okumayı öğren.

Bir bez bebek yap.

Bir rüzgârgülü yap.

Kürek veya kazmayla toprakta bir kuyu kaz. 

Ailene bir oyun oynat ve oyunun videosunu çek.
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Reçine ara ve bulduğun reçineyi yapıştırıcı olarak kullan.

Turşu kurmayı öğren.

Bir ressamı tanı.

Çiçeklerden doğal boyalar yap.

Kuş gözlemine git.

Meyve kurut.

Makasla şekil çıkartmayı öğren.

Bir kâğıdı makas kullanmadan kesmeyi öğren.

Doğal malzemelerden fotoğraf çerçevesi yap.

Bir koleksiyona başla.

Zımpara kullanmayı öğren.

Doğal malzemelerden bir enstrüman yap.

Bir kuş yemliği yap.

Bir tişört tasarla.

Limonata yapmayı öğren.

Çorap katlamayı öğren.

Bir tekerleme öğren.

Halı fırçala ve yıka.

En yakın parka git ve parktaki çöpleri topla.

Oyuncaklarının bir kısmını yardım kuruluşuna bağışla.

Ailene el yıkamayı öğret.

Türkiye haritasını çizmeyi öğren.
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