UÇAN KAPLUMBAĞA
Kaplumbağanın biri kuşları gördükçe onların uçmalarına imrenirmiş. Yine bir gün gökyüzünde süzülerek uçan kuşları seyrediyormuş. Kendi kendine söylenmiş:
- Kuş olmak, değişik yerler, ülkeler görmek ne güzel! demiş. Sonra da derin derin iç geçirerek
mırıldanmış.                                                                                    
- Keşke ben de uçabilseydim, demiş. Rastladığı kuşlara hep yalvarırmış:                                                                                                              
- Ne olursunuz, beni de yanınıza alın, uzak ülkelere götürün...
Kuşlar gülüp geçermiş:                                                      
- Ama sen kanatlı bir hayvan değilsin ki...
Uçmak tutkusu gün geçtikçe artıyormuş. Kaplumbağa sonunda bu arzusunu iki leyleğe söylemiş: Leyleklerden biri düşünmüş, taşınmış. Sonra da:                                                                                                                                             
- Aklıma bir şey geldi. İstersen bir deneyelim, demiş.
Gagasıyla uzun bir değnek bulup getirmiş ve:                                                                                                                                             
- Bu değneğe ağzınla sıkı sıkıya tutun, demiş.
Kaplumbağa leyleğin dediğini yapmış, değneğin ortasını ağzına almış, çenesini sıkıca kapatmış.
Leyleklerden her biri değneğin bir ucundan yakalayıp havalanmışlar.
Görenler heyecanla bağrışıyorlarmış:                                                                                                                                
- Bakın! Bakın! Uçan kaplumbağa... Kaplumbağa uçuyor! Şaşılacak şey...
Bu sözleri duyan kaplumbağa öyle duygulanmış ki:
- İlk uçan kaplumbağa benim! Bununla övünüyorum... Demek için ağzını açmış. Ağzını açmasıyla
kendini yerde bulması bir olmuş.
OKUDUĞUMUZU ANLADIK MI?
1

Kaplumbağa ne yapmak istiyormuş?

2

Kaplumbağa kimden yardım istemiş?

3

Kuşlar kaplumbağa ne demiş?

4

Kaplumbağa niçin düşmüş?

5

Leylekler, kaplumbağayı nasıl uçurmuşlar?
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Cümlelerdeki varlıkları ve özelliklerini yazalım.
Cümleler

Varlık

Özelliği

Karşıma zayıf bir kedi çıkıverdi.
Annesine mavi balon istediğini söyledi.
Kırmızı köşkün bahçesinde vişne ağacı varmış.
Yaşlı adam çocukları yanına çağırdı.
Yeşil çorabımı gördün mü?
Ninem sıcak çorbayı sever.
Verilen kelimelere uygun ekleri getirerek anlamı farklı yeni kelimeler oluşturalım.
-cı, -lı, -lık, -sız ekleri yeni kelime üreten eklerdir. -cı, -ci, -cu, -cü -çı, -çi, -çu, -çü -lı,    
-li, -lu, -lü -lık, -lik, -luk, -lük -sız, -siz, -suz, -süz
Kalite…….

Odun…………

Güneş………

Yol……..

Çiçek……..

Asker………..

Hava……

Ev……..

Al…….

Spor……

Av…………..

Bilgi………

Yağmur……..

Yolcu……

Aş……….

Top………..

Şeker…….

Ses……

Tuz……

Küçük……..

Dağ…………..

Vatan…..

Süt……

Tamir…….

Ay……..

Aşağıdaki sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız.
Fakir

Cevap

Cimri

Uzak

Yaşlı

Kara

Islak

Fayda

Beyaz
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