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3İnsanlar

    erkek        kız        küçük      araba       yaşlı       genç
    çocuk          çocuk        

   mutlu             beş          altı          yedi         on

          erkek        kadın        uzun           köpek     otobüs
                              boylu

erkek kardeş         kahverengi     lavabo          baba             iyi            kız kardeş         anne
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4 Ev

lamba      aslan       saat       yatak       top       kaplan      kilim

ayakkabı   çanta       kapı       sandalye     bez      oyuncak      kitap
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lamba   aslan    saat    yatak     top    kaplan   kilim

ayakkabý çanta   kapý    sandalye   bez   oyuncak   kitap



5

iklim
iki

yedek
yedi

üç
ütü

sakız
sekiz

ders
dört

dokuz
dolu

beş
beşik

ok
on

altı
altın

bir
bot

 

_____ 

_______ 

 _______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

Sayılar

yedi

dokuz

üç

on

beş

altı

iki
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6 Sayılar

on bir           on altı            

on iki           an yedi           

on üç            on sekiz           

on dört            on dokuz         

on beş            yirmi          

on iki kuş  

on üç kuş  

dört ağaç  

on dört ağaç  

on bir basamak  

on bir çiçek  

iki keçi  

iki kapı  

13

20

11

18

12

17

16

19

14

15

11
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7Hava durumu

rüzgar  taş  mağaza

kurbağa  sis  kütük

doğa  kazı  fırtına

yavaş  kar  gösteri

Güneş  soğuk.
Yağmur  sıcak.
Buz  ıslak.
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warmwindy
hot

rainy

snowy sunny cool

cold

cloudy

warmwindy
hot

rainy

snowy sunny cool

cold

cloudy

ılık sıcak
yağmurlu

soğuk

8 Hava durumu

Pazartesi  sıcak  güneşli

Salı  yağmurlu 

Çarşamba  bulutlu

Perşembe  ılık

Cuma  rüzgarlı  yağmurlu

rüzgarlı

karlı güneşli serin bulutlu
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9Renkler

 geri   yeni  sarı   kır

 gr i  yeşil  sıra  kırmızı  
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10 Sözcük oyunu

a f

b g

ba ğ

c h

ç ha

çi ş

d i

e ik

başla

ICL_Read_6_7_59224_INS.indd   10 20.09.2012   21:15



11Sözcük oyunu

z

j r

k s

kö ş

l t

m u

n ü

o v

ok

ö

p

y

ya

z

bitiş
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12 Şekiller

üçgen
kare
dikdörtgen
daire
yıldız

  iki küp  dört kare  üç küp 

 iki daire  dört kalp  üç koni
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13Kıyafetler

 
 

Her iki ayağıma          giyerim.  çorap  çorba  çanak  

Her iki elime              takarım.  eldiven  merdiven  değirmen  

Ayağıma                 giyerim.  bot  kot  şort

Ayaklarıma giyerim.  ayakkabı  yelek  çorap

Kafama takarım.  şapka  ceket bere

Buradayken üzerime bir şey giymem.  mağaza  küvet  duş  
 

şapk
a

şapk
a

ceket

ceket

kemer

kemer ayakkabı 

ayakkabı 

kravat

kravat
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14 Kıyafetler

 _________________________________

 _________

 _______________________________

 

1  pantolon

2   yelek

3   kemer

4   kazak

5   elbise

6   tişört

7   ayakkabı

8   şapka
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Bir zamanlar               uyuyordu.                     aslana doğru koştu ve 

onu uyandırdı. Aslan büyük             farenin üstüne attı. Aslan onu 

yemek için              açtı. 

“Bırak beni,” dedi          .

“Neden? ” diye sordu aslan.

“Eğer bana yardğm edersen ben de sana yardım 

ederim, ” dedi fare.

        gülümsedi ve onun gitmesine izin verdi.

Sonra kötü                   aslanı bir           ile            bağladı.

Fare ipleri                kemirdi.

Aslan kurtulmuştu. “Teşekkür ederim, küçük arkadaşım, ” dedi.

“Sana yardım edeceğimi söylemiştim, ” dedi         . “Değil mi?”

aslan  fare
kötü fare  kötü adamlar

ekmeği   ipi  

15Öykü
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16 Öykü

 I 2 3

 4 5 6

Anne ördeğin iki küçük ve bir büyük yavrusu vardı.

Küçük ördekler büyük kardeşleriyle dalga geçiyordu.

Çirkin ördek yavrusu ağlamaya başladı ve oradan uzaklaştı.

Çirkin ördek yavrusu yalnız kaldı.

Çirkin ördek yavrusu suya girdi.  

Çirkin ördek yavrusu beyaz güzel bir kuğuya dönüştü.
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Anne ördeðin iki küçük ve bir büyük yavrusu vardý.

Küçük ördekler büyük kardeþleriyle dalga geçiyordu.

Çirkin ördek yavrusu aðlamaya baþladý ve oradan uzaklaþtý.

Çirkin ördek yavrusu yalnýz kaldý.

Çirkin ördek yavrusu suya girdi.  

Çirkin ördek yavrusu beyaz güzel bir kuðuya dönüþtü.



17

kumdan   kale   bayrak   dondurma   deniz kabuğu

Tatiller

Sevgili Ayşe,

Bugün                girdim.

Biraz soğuktu!               yaptım.

Üstüne deniz kabukları koydum ve 

tepesine        diktim. Büyük bir             

altına oturdum.              yedim.

           dondurmamı kapmaya çalıştı!

Sevgiler,
Elif
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England

18 Tatiller

  

________________
________________
________________

           

    

 ____________________
 ____________________

_____________

araba tren gemiotobüsuçak
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________________
________________
________________

           

    

 ____________________
 ____________________

_____________



19Yiyecekler

banka          okul           market            postane

yumurta

yoğurt

süt

balık

ekmek

meyve

sebze

hazır çorba

ICL_Read_6_7_59224_INS.indd   19 20.09.2012   21:15



20 Günler ve aylar

Ocak  Şubat  Mart  Nisan

Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos

Eylül  Ekim  Kasım  Aralık

 ___________________________________

 ________________________

 ________________________

 __________________________________

 __________________________________

Pazartesi

Perşembe

Cumartesi

GÜNLÜĞÜM

Salı
Cuma
Çarşamba
Pazar
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Salý
Cuma
Çarþamba
Pazar



21Mevsimler
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22 Çiftlik

çiftlik evi                                      tra traktör

ahır                                           çit

çiftçi                                            tarla

gölet                                            kapı

 buzağı  civciv  tay  kuzu

Tavuğun yavrusu                                     .

İneğin yavrusu                                   .

Atın yavrusu                           .

Koyunun yavrusu                        .
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23Doğa

 yarasa   güve  kuş  tilki

 baykuş   at   arı   tavuk

 

  

 

GÜNDÜZ

tavşan 

arı

kuş

kovan

yuva

oyuk

GECE
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24 Doğa

aslan

deve

ahtapot

yunus

balık

yılan

balina

kaplan

 köstebek     sayı   balık  kedi  aslan

körebe  ayı  bal  yedi  alan
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25Doğa

 

 

 Salyangozun   sekiz kolu var.

 Ahtapotun   siyah ve beyaz renkli.

 Fok balığı   yüzebilir.

 Yarasa    uçabilir.

 Zebra     kabuğu var.

SICAK                  deve  kutup ayısı

fil  penguen

maymun  fok balığı

geyik  kar tavşanı

  ______________  _______________

  ______________  _______________

  ______________  _______________

  ______________  _______________
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26 Ansiklopediler

 

k

s

   

   

   

1

1

a b c ç

2 3 4 5 6 7
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27Öykü kitapları

              Kurabiyeci                                        

                 Pijamalı                       

                 Tatlı                                   

             Denizci                          

             Akıllı                              

Tavşan

Ayı

Dinozor

Panda

Kirpi

Kardan 
Adam ile 

Kerim 

Can 
Canavarın 

Peşinde

Kirpi
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28 Spor yarışları

              Tarih: 3                                           
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29Spor yarışları

 ___________________________________

 _____________________________

 ______________________

 __________________________

 _______________________________________

1

43

2

ASLI
ASLI

ASLI ASLI

ANIL

ANIL

ANIL

ANIL

CEM CEM

CEM
CEM
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30 Fiiller

Çocuk kaydıraktan  vuruyor.                              

Kızlar tahterevalliye  oturuyor. 

Kedi ağacın altında  kayıyor.

Bebek topa  biniyor.
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bike sun sleep

31Uyaklar

 

bisiklet

ay

bot

isim

derin

ateş

dağ

yay

aslan

sel

oyun

gel

koyun

kot

serin

bağ

güneş uyku
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32 Tabelalar

otobüs durağı      mağaza      okul      kafe     banka      sinema

kütüphane         sinema         istasyon      Tabeladaki isme uyan yeri çiz.      
 

UZAY YOLU evcil hayvan
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