Sincap
Artık sonbahar. Yakında kış olacak. Sincap uzun sürecek olan kış için
yemlerini toplayıp saklıyor. Sen sincabın neler yediğini ve sakladığını
biliyormusun?

Boya!
Sincap kahverengi olan büyük bir dalın üstünde oturuyor. Dalda sarı
yapraklar asılı. Sincabın kürkü kırmızı ve kahverengi. Ön ayaklarıyla
kahverengi bir fındık tutuyor.
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Sincaplar
Sincaplar ağaçların üstünde yaşar. Ön ayaklarıyla yemlerini sıkı
tutabiliyorlar. Sincaplar fındık, meşe palamutu ve üzüm yemeyi
severler. Sincaplar sonbaharda kış için topladıkları yemlerini
saklarlar. Kışın uzun bir süre için yuvalarında uyurlar.

Hangisi doğru? İşaretle!
O Sincaplar çimenlerin üstünde yaşar.
O Sincaplar ağaçların üstünde yaşar.
O Sincaplar iyi tırmanabiliyor.
O Ön ayaklarıyla yemlerini tutarlar.
O Sincaplar fındık ve üzüm yer.
O Sincaplar ot ve kök yer.
O Sincaplar ilkbaharda kış için yemlerini saklarlar.
O Sincaplar sonbaharda kış için yemlerini saklarlar.
O Sincaplar kışın yuvalarında uzun uyurlar.

2

Sincap
Artık sonbahar. Sincap kendisini kış için hazırlıyor. O yüzden çok
yem yiyip, vücudunda bir yağ tabakasının olmaşmasını sağlıyor. Kışın
soğuk olacak hava için yemlerini çeşitli yerlere saklıyor.

Boya!
Sincap büyük bir meşe ağacın dalında oturuyor.
İnce dalların üstünde artık çok az yapraklar asılı. Kahverengi
olmuşlar bile!
Meşe palamutlarını boyamayı unutma!
Sincabın kürkü kırmızı kahverengi. Ön ayağında kahverengi bir meşe
palamutu tutuyor.
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Sincaplar
Sincaplar kuvvetli arka bacakları ve tüylü kuyruklarıyla ağaçtan
ağaca çok iyi tırmanıp sıçrarlar. Ön ayaklarındaki parmakları hareket
edebiliyor. Böylelikle sincaplar yemlerini sıkı tutabiliyor.
Keskin dişleriyle sert fındıkları kırıp, meşe palamutları, çam
kozalaklarındaki tohumları ve üzümleri yiyebiliyorlar. Bazan kuşların
yumurtalarını da çalıyorlar. Sonbaharda yemlerini saklıyorlar.
Kışın küre şeklindeki yuvalarında uyuyorlar.
Hangisi doğru? İşaretle.
O

Sincaplar çok iyi tırmanır ve sıçrar.

O Ön ayakları ona sıçramasında yardım eder.
O Arka bacakları ona sıçramasında yardım eder.
O Sincabın tüylü bir kuyruğu var.
O Sincaplar fındık ve üzüm yer.
O Sincaplar ot ve kök yer.
O Bazan kuşların yumurtalarını çalıyorlar.
O İlkbaharda kış için yemlerini saklıyorlar.
O Sonbaharda kış için yemlerini saklıyorlar.
O Sincapların kuyruğuna yuva denir.
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Sincaplar
Sincabın kürkü kırmızı kahverengi. Sincaplar kuvvetli arka bacakları
ve tüylü kuyruklarıyla ağaçtan ağaca çok iyi tırmanıp sıçrarlar. Ön
ayaklarındaki parmakları hareket edebiliyor. Böylelikle sincaplar
yemlerini sıkı tutabiliyor. Keskin dişleriyle sert fındıkları kırıp, meşe
palamutları, çam kozalaklarındaki tohumları ve üzümleri
yiyebiliyorlar. Bazan kuşların yumurtalarını da çalıyorlar.
Sonbahar olduğundan sincap kendisini kış için hazırlıyor. O yüzden
çok yem yiyip, vücudunda bir yağ tabakasının olmasını sağlıyor. Kışın
soğuk olacak hava için yemlerini çeşitli yerlere saklıyor. Kışın küre
şeklindeki yuvalarında uyuyorlar.

5

