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

                                         SAĞLIK VE SPOR 
    Spor yapmak sağlıklı bir hayat sürmemiz için önemlidir. Küçük yaşlardan itibaren spo-
run hayatımızda olması bedensel olarak gelişmemizi sağlar. Kaslarımızı ve kemiklerimizi 
güçlendirir.  
    Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve yüzme gibi birçok spor dalı vardır. Her spor dalı-
nın vücudumuza farklı faydaları olur. Basketbol oynadığımızda boyumuz daha hızlı uzaya-
bilir. Yüzdüğümüzde tüm kaslarımız çalıştığı için vücut direncimiz artar, hastalıklara karşı 
daha dirençli oluruz. Yürüyüş yaptığımızda kemiklerimiz sertleşir, kuvvetlenir, dayanıklılı-
ğımız artar. 
    Spor sağlıklı yaşamak için çok gereklidir. Düzenli yapılan spor, hem büyümeyi sağlar 
hem de şişmanlığı önler.  
    Ayrıca temiz ve açık havada oyun oynamak, mevsime uygun giyinmek, dengeli beslen-
mek, sağlığa zararlı ürünleri kullanmamak, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmak da sağlıklı 
bir insan olmamızı sağlar. 
 

GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını yazım kurallarına uyarak defterinize yazın. 
  

1- Spor yapmanın faydaları nelerdir? 
2- Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? 
3- Aşağıdaki spor dallarının vücudumuza faydalarını yazın. 

basketbol,    yürüyüş,   yüzme 
4- Sen hangi sporu yapmak istersin? Neden? 
5- Spor dışında başka neler sağlıklı yaşam için gereklidir? 

 

GÖREV 3- Zıt anlamlı sözcükler panosu hazırlayalım mı?  
 
   Malzemeler: Karton,makas, yapıştırıcı 
                                                              Dikdörtgen şeklinde kesilmiş kağıtlar 
                                                             Yapılışı: Dikdörtgen şeklindeki kağıtları şekildeki 
                                                              gibi katlayalım. Dış yüzüne sözcüğü iç yüzüne  
                                                              zıt anlamlısını yazalım. Kağıtları şekildeki gibi  
                                                              düzgünce kartona yapıştıralım.  
                                                              Yeni öğrendiklerimizi sonra da ekleyeceğimizi 
                                                              unutmayalım. 



GÖREV 4- Aşağıdaki işlemleri deftere yazın ve yapın.  
 
 27     3        16   4         32   4          20    5          12   3           20   2        30   5 

 
 

     20÷4=?        15 ÷ 3=?        40 ÷ 4= ?         12 ÷ 2 = ?          25 ÷ 5 =? 
    
     Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 

 

 
  - 48      - 24       - 36      - 34      - 28      - 49       - 47    - 38      - 55      - 33 
     46        39          56        29         64        28          14       59        38         34 
  

 

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

 

GÖREV 5- Aşağıdaki şekilleri deftere çizin. Boyanmış kısımları için bütün, yarım, çeyrek 
yazınız. Cümleleri tamamlayarak deftere yazın. 
 
 
   

 

      ……………………..        ……………………          ………………….          ………………………..         …………………………          …………………… 

  Bir yarım …….. çeyrekten oluşur.              Bir bütün …… çeyrekten oluşur. 
  2 yarım   …….. çeyrekten oluşur.              2 bütün   …… yarımdan oluşur. 
  3 bütün   …….. yarımdan oluşur.              4 çeyrekten …… bütün oluşur. 
  4 bütün  ……… çeyrekten oluşur.            6 yarımdan ……. bütün oluşur . 
  5 bütün   …….. yarımdan oluşur.              8 çeyrekten …… bütün oluşur. 
  3 bütün  ……… çeyrekten oluşur.            12 yarımdan ……. bütün oluşur . 
 
 

Cümleleri tamamlamak için meyvelerden,  
kağıtlara çizdiğin aynı boydaki şekillerden 
faydalanabilirsin. Şekildeki gibi dairelerden 
10 tane çizin ve kesin. Bunları kullanarak cümleleri kolaylıkla tamamlayabilirsin. 


