İNTERAKTİF EĞİTİM

KÜÇÜK BULUT
Sema,pencereyi açtı.Gökte beliren bir bulut gördü.Bu küçük bir
buluttu.Top gibi yuvarlanmıştı.
-Günaydın küçük bulut.
Bulut durdu.Aşağıya baktı.Sema’yı görmüştü.Küçük bulut aşağıya süzülmüştü.Pencerenin
yanındaki ağaca kondu.
-Günaydın küçük kız,dedi.
Sema:
-Nereye gidiyorsun küçük bulut?diye sordu.
Küçük bulut:
-Karşı dağlara su bırakmaya…
Küçük bulut elini uzattı. Sema’nın saçlarında dolaştırdı. Sonra uçup gitti. Sema da ona el
salladı.
Bir sabah Sema bahçeye çıkmıştı. Kocaman ceviz ağacının altına oturmuştu. bebeği ile
oynuyordu. Birden bebeğinin üzerine birkaç damla su düştü.
-Sen mi ağlıyorsun güzel bebeğim? diye sordu. Yukarı baksa anlayacaktı. Küçük bulut
ağacın üzerindeydi.
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1.Sema pencereyi açtığında ne görüyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Sema bulutu neye benzetiyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Bulut süzülerek nereye konuyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Bulut nereye,niçin gidiyormuş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Sema bebeği ile oynarken neler oluyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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İNTERAKTİF EĞİTİM

YAVRU FİL
Yavru fil vücudu kocaman olduğu için üzülüyormuş. Kendi kendine:
-Ben neden bu kadar iriyim. Böcekleri, solucanları, karıncaları yürürken istemesem
de eziyorum, diye düşünüyormuş.
Bir gün yine kırlara çıkmış. Karıncalar onu görünce korkup kaçmışlar. Böcekler
ezilmemek için kenara çekilmişler. Solucanlar toprağın altına girmişler.
Yavru fil onların kendinden kaçtığını görünce yine üzülmüş. Dayanamamış ağlamış.
Bu sırada az öteden bir çığlık sesi duymuş.
Birisi:
- İmdaaat! İmdaaat! Diye bağırıyormuş.
Yavru fil ne olduğunu merak etmiş. Sesin geldiği yöne doğru hızla ilerlemiş. Bir de
ne görsün?
Bir sincabın kuyruğu kocaman bir taşın altında kalmamış mı? Sincapçık bağırarak
yardım istiyormuş. Böcekler, karıncalar, sinekler kediler, fareler, tavşanlar toplanmışlar.
Ama hiçbiri taşı yerinden kaldıramamışlar.
Yavru fi onlara:
- İzin verin, ben deneyeyim, demiş.
Kocaman taşı hortumuyla tutmuş. Kolayca yerinden kaldırmış. Zavallı küçük sincap
böylece kurtulmuş. File teşekkür etmiş.
Yavru fil, o günden sonra kocaman bir vücudu olduğu için bir daha üzülmemiş.
Uzun hortumu olduğu için de kendini şanslı hissetmiş. Mutlu yaşamış.
SORULAR
1- Yavru fil neden üzülüyormuş?
………………………………………………………………………………………
2- Solucanlar fil gelince nereye gitmişler?
…………………………………………………………………………………………
3- Hangi hayvanın kuyruğu taşın altında kalmış?
…………………………………………………………………………………………
4- Fil taşı nasıl kaldırmış?
…………………………………………………………………………………………
5- Yavru fil o günden sonra nasıl yaşamış?
……………………………………………………………………………………………
6- En beğendiğiniz özelliğiniz nedir?
…………………………………………………………………………………………..
7- Hangi fiziksel özelliklerimiz değişmez?
………………………………………………………………………………………….
8- Hangi özelliğinizi beğenmiyorsunuz? Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9- Çevrenizde fiziksel eksikliği olan bir kişinin yaşadığı sorunları araştırıp yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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