
GÖREV 1- Aşağıdaki metni anlayana ve akıcı okuyabilene kadar sessiz okuyun. Sonra 
bir büyüğünüze sesli olarak okuyun. 
 

                                                  KÜLTÜREL MİRAS 
    Bir toplumda uzun yıllardır yapılan ve yapılmaya devam eden 
alışkanlıklara gelenek denir. Bir şeyi ninelerimizden , dedelerimizden 
gördüğümüz gibi yapmaya da görenek denir.   
    Büyüklerimiz sayesinde günümüze kadar gelen gelenek ve 
göreneklerimizin tamamına kültürel miras denir. Yemeklerimiz, 
giysilerimiz, müziklerimiz, oyunlarımız, düğünlerimiz, bayramlarımız, 
tarihi ve turistik yerlerimiz kültürel mirasımıza örnektir. 

    Türk gelenek ve göreneklerinde; dini bayramlarda büyükleri ziyaret et-
mek ve el öpmek, gelen misafire kahve, çay, kolonya ikram etmek, misa-
fire terlik vermek gibi davranışlar vardır. Bu davranışları başka ülkelerde 
görmeyiz. O ülkelerin kültüründe de bize çok farklı gelen başka davranışlar olabilir. 
 

GÖREV 2- Metni en güzel yazınızla defterinize yazın. Noktalama işaretlerine dikkat 
edin. Metne uygun resimler çizerek defterinizi süsleyebilirsiniz. 
 
GÖREV 3-Aşağıda verilenlerden bir tanesini seçin. Bir büyüğünüzle bu durumla ilgili 
gelenek ve göreneklerimiz hakkında konuşun. Kurallara uyarak deftere yazın.  
      

DÜĞÜN ASKER UĞURLAMA KINA GECESİ BAYRAM ZİYARETİ 
  
GÖREV 4- Türk kültüründe halı dokumanın önemli bir yeri vardır. Sende ninelerimizin 
yıllar önce yaptığı gibi halı dokuyabilirsin. Düzeneği kurmak için yardım almalısın. 
    

Malzemeler: Ayakkabı kutusu, çeşitli renkte ipler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   GÖREV 5- Aşağıdaki işlemleri deftere yazın ve yapın.  
 

Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 
 

 
  - 48      - 27       - 54      - 32      - 16      - 49       - 58    - 37      - 52      - 46 
     29        38          36        49         44        38          44       55        48         44 
  
 

Unutma! Çıkarma işleminde çıkan verilmediğinde eksilenden fark çıkarılır. 
 

     90           85       72        54        78         52         96        82         93       85 
  -              -          -           -           -           -            -           -           -           -  
     45           49       17        37        42          18        64        45         28       36 

 
 

        5          4         0         5         4          8          9         3          8          7          7         
      x 5       x 3       x 2      x 1       x 7       x  3       x 2       x 6       x 5        x 3        x 2        

 
 

   GÖREV 6- Problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
 

1- Annesi Ebru’ya 18 lira verdi. Kardeşi ile paylaşmasını istedi. Ebru’ya kaç lira 
düşer? 

2- Kerem’in doğum gününde annesi 27 tane kurabiye yaptı. Doğum gününde 9 kişi 
olduklarına göre her birine kaç kurabiye düşer? 

3- Bir toplama işleminde toplam 56, toplananlardan biri 19 olduğuna göre 
verilmeyen toplanan kaçtır? 

4- Günde 5 kere ellerini yıkayan Simge bir haftada kaç kere ellerini yıkar? 
5- Bir otobüste 26 yolcu vardır. Birinci durakta 17 yolcu bindi. İkinci duraktaki 9 

yolcu indiğine göre otobüste kaç yolcu kaldı? 
6- Selma Hanım 5 limon kullanarak 1 sürahi limonata yapıyor. 4 sürahi limonata için 

kaç limon gerekir?  
 

GÖREV 7- Kesirler konusuna hazırlık yapalım mı?  
 
1- Bir su bardağı kullanarak; 4 farklı renkte kartondan 4 tane aynı büyüklükte daire, 
2- 4 farklı renkte, aynı boyda kareler çiz ve kes. 
  


