
 GÖREV 1- Şiiri akıcı okuyabilene kadar okuyalım. Bir büyüğümüze sahnede okurmuş 
gibi okuyalım. Sesimize duygu katmayı unutmayalım. 
 
                                           ÇEVRE KORUMA 
         Denizler ve ormanlar 
         Hayat verir hep bize, 
         Yeşillikler, maviler 
         Gerekli hepimize. 

            Koruyalım birlikte 
            Özen ile doğayı, 
            Kirletip de çevreyi 
            Bozmayalım dünyayı. 
 

                                             Hava, su, toprak için 
                                             Hep verelim el ele, 
                                             Temiz kalsın çevremiz 
                                             Gelecek nesillere. 
                                                                                           Atila Çakıroğlu 

 
  GÖREV 2- Şiire göre çevreyi korumak için neler yapmalıyız? Metin şeklinde defteri- 
 mize yazalım. Metnimize başlık koyalım. Yazım kurallarına mutlaka uyalım. 
 
 

GÖREV 3- Ellerimizi sık sık yıkıyoruz değil mi? Yıkarken doğanın korunması için nelere 
  dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bir slogan yazmaya ne dersin?  
 

 
GÖREV 4- Aşağıdaki sözcükleri defterinize yazın ve hecelerine ayırın.  
 
      çevremiz      sporcu     sağlık        özen       temizlikten      dünyanın      grup 
  
 GÖREV 5-  “Kelime Türetme Oyunu” nu biliyor musun?  
 
        Oyunun kuralları:  
İki “oyuncu” karşılıklı oturur, oyunculardan biri, bir kelime söyleyerek oyunu başlatır. 
Sonra oyuncular sırayla, diğerinin söylediği kelimenin son harfi ile başlayan başka bir 
kelime söylemek zorundadır.  
Söyleyecek kelime bulamayan oyuncu “oyunu” kaybeder. 
Örnek :  1.oyuncu                    2.oyuncu 

               Okul                     Lamba 



 GÖREV 6-  İşlemleri matematik defterine yazalım ve yapalım. 

  
 Unutma ! Toplananlardan biri verilmediğinde toplamdan verilen toplanan çıkarılır. 
 

      35          43       29         53       17         34          38       63         44       39 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     71           80       73        73        61         83          84       98         67       97   
 
   Unutma; Eldeli toplama yaparken eldeyi eklemeyi unutma. 
 

    36      44  74          56        43         24        57          52         39          59   
 +18     +27      +12       +34     + 65      + 49      +39       +28      + 27       + 35 

    
          
 

 

 
 GÖREV 7- Problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
 

1- 5 sayısının 4 katının 3 fazlası kaçtır? 
2- Günde 5 kez elini yıkayan Zehra , bir haftada kaç kez elini yıkar? 
3- Tabakta 45 zeytin var. Onur her sabah 7 zeytin yerse dördüncü günün sonunda 

tabakta kaç zeytin kalır? 
4- 7 birlik 5 onluktan oluşan sayının 26 fazlası kaçtır? 
5-  İki basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük sayının 38 eksiği kaçtır? 
 

  
 GÖREV 8: Bölme işlemlerini fındık, ceviz, fıstık kullanarak yap.  

                   Örnekteki gibi bölme terimlerini yazmayı unutma. 
 

 
 25     5        18   2         32   4          27    3          16   4           20    4        36   4 

 
 

  

           ELLERİNİ  YIKARKEN  20’YE  KADAR  SAY.  


