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KÖREBE 
Bir gün Kit ile Kat adında iki küçük sincap kardeş, ormanda kirpi teyzeye 

rastladı.  

Kirpi: “Ben de sizi görmeye geliyordum.” dedi. “Kardeşimin kızı bir süre 

benimle kalacak. Öğleden sonra bize misafirliğe gelir misiniz?” 

Bu davet sincap kardeşleri çok memnun etti. Ertesi gün kirpi teyzenin evine 

gittiler. 

Eve girdiklerinde tavşan kardeşlerle küçük tarla faresi de oradaydı. 

Çaylarını içtikten sonra oynamaya başladılar. Tavşan kardeşler körebe 

oynamak istiyordu. Oyun başladığında hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. 

Küçük kirpi körebe oyununda ebe olmuştu. Sürekli arkadaşlarına çarpıyor, 

dikenleri epeyce can yakıyordu. Kısa bir zaman sonra kimsenin oyun oynayacak hali 

kalmamıştı. 

“Kirpinin dikenleri çok fena batıyor.” diyerek oyunu tek tek bıraktılar. Bu işte 

kirpinin bir suçu yoktu. Dikenlerini isteyerek batırmıyordu, ama arkadaşlarının 

kendisiyle oyun oynamamasına da çok gücenmişti. Bir köşeye kıvrılıp ağlamaya 

başlamıştı. 

Kit ansızın: 

“Ağlama kirpi kardeş!” dedi. “Ben bu işe bir çare buldum. Çocuklar, kirpinin 

önüne arkasına yastıklar bağlayalım. O zaman dikenleri batmaz.” 

Bu fikir herkesin hoşuna gitti. Kirpi yastıklarıyla kabarık bir şekilde 

dolaşırken küçük sincaba, “Sen çok akıllıymışsın kardeşim.” diyordu. 

Küçük Beylere Masallar 
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A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım. 

 

1. Kirpi teyze kimleri misafirliğe davet etmiş? 

.......................................................................... 

 

2. Küçük kirpinin ebe olması nasıl bir sıkıntıya neden oldu? 

.......................................................................... 

 

3. Küçük kirpinin neden olduğu soruna nasıl bir çözüm bulundu? 

.......................................................................... 

 

4.Kirpi, küçük sincaba niçin “Sen çok akıllısın.” dedi? 

.......................................................................... 

B. Aşağıdaki cümleler metne göre doğruysa “D” yuvarlağını, yanlışsa “Y” 

yuvarlağını boyayalım. 
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D. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan cümleleri olayların oluş sırasına göre 

numaralandırarak sıraya koyalım. 
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MATEMATİK SORULARI 

Aşağıdaki varlık sayılarını toplama ve çarpma işlemlerine uygun olarak örnekteki gibi yapalım. 
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Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki gibi çarpma işlemi şeklinde yazınız. 

 

Aşağıdaki toplama işlemlerini, çarpma işlemlerine dönüştürülmüş haliyle eşleştirelim. 

 
Aşağıda verilen ifadeleri çarpma işlemi şeklinde örnekteki gibi yazalım. 
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                                                                              ACTIVITY 1 
A.Match them 
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ACTIVITY 2 
Answer the questions 
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REVISION ACTIVITIES 

A-Complete the dialogue with the  words below.  

 
Fine – name is – bye -  how – what – thanks - meet 

Ali: Hello, I’m Ali.  ____________your name?  

Ahmet: My  _________________ Ahmet.  

Ali: ________________________are you?  

Ahmet: I’m , ________________ and you? 

Ali:I’m  great____________. 

Ahmet:Nice to _______ you. Goodbye! 

Ali:_______ ! 

B-Match them. 

 

B-Match them. 
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