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…………………………………… 

Evlerde ısınmak, aydınlanmak gibi ihtiyaçlar bazı kaynaklar kullanıla-
rak karşılanır. Evde kullanılan kaynaklar; elektrik, su, doğalgaz, odun, kö-
mürdür. Bu kaynaklar dikkatli kullanılmalıdır. Kaynakların bir gün tükenebi-
leceği unutulmamalıdır. Kaynakları dikkatli, tutumlu kullanmak aile bütçesine 
katkı sağlar. Evdeki kaynakları kullanırken şunlara dikkat edilmelidir: 

• Gereksiz yanan lambalar söndürülmelidir. 
• Damlayan bozuk musluklar tamir edilmelidir. 
• Boşa su harcanmamalıdır. 
• Isı kaybına yol açan kapı, pencere tamir edilmelidir. 
• Kullanılmayan elektrikli aletler kapatılmalıdır. 
Evdeki kaynakların yanı sıra para da dikkatli, tutumlu harcanmalıdır. 

Para harcarken önce ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. İhtiyaçlar karşılandıktan 
   sonra para ile ilgili hedefler gerçekleştirilmelidir. 

Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 

1. Evde hangi kaynaklar kullanılıyor? 
 
 

2.  Kaynakları dikkatli kullanmanın yararı nedir? 

 
3.  Para harcarken neye öncelik vermeliyiz? 

 
Hece sayısını yazalım.  Aşağıdaki sözcükleri heceleyelim, sesli harflerini yazalım. 

Metinde altı çizilmiş cümlelerin sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralayalım.  
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Aşağıdaki saymaları defterimize yazalım. 
56’dan başlayarak ikişer sayarken 5. 
sırada söylediğimiz sayı: ……… 

30’dan başlayarak geriye doğru 
üçer sayarken 6. sıradaki sayı:…... 

40’tan başlayarak geriye doğru 
dörder sayarken 3. sıradaki sa-
yı:……….. 
27’den başlayarak ileriye doğru üçer 
sayarken 5. sıradaki sayı:…………. 

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım, doğru olanları D, yanlış olanları Y ile eşleştirelim. 

Aşağıdaki saymalarda hatalı  sayıları boyayın. Sayıları rakamla yazalım. 

Hangi çocuk dergisini okuyorsun?............................................................................................................................ 

Aşağıda sorulan sayıları bulalım. 

22 24 25 28 30 32 34 

48 46 44 43 40 38 36 

27 24 21 18 16 12 9 

65 60 55 50 45 35 30 

24’ten başlayarak 48’e kadar ikişer yazınız. 

27’den başlayarak geriye doğru üçer yazınız. 

16’dan 48’e kadar dörder yazınız. 

76’dan 52’ye kadar ikişer yazınız. 

36’dan 8’e kadar dörder yazınız. 

75’ten 35’e kadar beşer yazınız. 

Boşa yanan lambaları söndür-
meliyiz. 

Tuvaletten çıkarken sifonu 
çekmek suyu boşa harcamaktır. 

Kaynakları kullanırken birgün 
bitebileceğini bilmeliyiz. 

Sıraların üzerine sert cisimlerle 
resim yapalım. 

Bozuk muslukları onarmak 
gerekli değildir. 

Paramızı harcarken önce çok 
istediğimiz oyuncakları alalım. 

Klimaları çalıştırdığımızda 
pencereleri kapatmalıyız. 

Kaynakları dikkatli kullanmak 
hepimizin görevidir. 

Vatanını seven insan 
kaynakları istediği gibi kullanır. 

Geri dönüşüm yapmak 
kaynakları verimli kullanmaktır. 

3 onluk + 8 birlik=…… 

7 onluk + 0 birlik=…… 

9 onluk + 3 birlik=…… 

3 birlik + 5 onluk=…… 


