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

                                    FARKLI KÜLTÜRLER 

    Yaşadığımız dünya sadece bize ait değildir. Dili, dini, rengi, kültürü ve daha birçok 
farklılığı olan insan, dünya üzerinde bir arada yaşamak zorundadır. İnsanlar kimi zaman 
isteyerek kimi zaman zorunlu olarak ülkelerinden ayrılabilir. Çalışmak, daha iyi yaşamak 
veya savaşlardan kaçmak için başka ülkelere göç edebilir. 
   Ülkemiz Türkiye’de de zorunlu ya da isteğe bağlı göç etmiş farklı kültürde insanlar var-
dır. Yaşam tarzları, giyimleri, konuşmaları ve alışkanlıkları farklı olan bu insanlarla birlikte 
yaşarız.  
    Biz Türkler yardımsever ve misafirperveriz. Kültürümüzde misafire saygılı ve ilgili dav-
ranmak vardır. Ülkemize farklı ülkelerden gelen insanlara hoş görülü ve yardımcı olmalı 
ve Türk misafirperverliğini göstermeliyiz. 
    İnsanlar arasındaki farklılıklar kültür zenginliğidir. Her ülkenin farklı dili, bayramları, kı-
yafetleri, yemekleri, oyunları vardır. Ülkemize göç eden insanlardan bunları görerek biz-
ler de değişik kültürleri tanırız. 
 
 
 

GÖREV 2- Soruları ve yanıtlarını yazım kurallarına uyarak deftere yazın. 
 

1- İnsanlar neden göç ederler? 
2- Ülkemize göç etmiş olan insanlara nasıl davranmalıyız? 
3- Ülkemizde yaşayan yabancılardan neler öğrenebiliriz? 

 

GÖREV 3- Aşağıdaki oyun İngiltere’de çocukların çok severek oynadığı bir oyun. Sen de 
evdekilerle bu oyunu oynayabilirsin. 
  

                                                          ELDEN ELE DOLAŞTIR OYUNU  
                                           Oyun için paket kağıdı, yapıştırıcı ve küçük bir eşya ( silgi,  
                                           kalemtıraş, oyuncak gibi) gerekiyor.  
                                           Küçük eşya 10 kat paket kağıdı ile paket yapılır. Oyuncular 
                                           halka oluşturup oturur. Müzik eşliğinde paket hızla elden ele 
                                           geçirilir. Müzik durdurulur. Müzik durduğunda paket kimdey- 
                                           se paketin bir katını açar. Bütün katlar açılıncaya kadar de- 
                                           vam eder. Son katı açan oyuncu küçük eşyayı alır. 
                                                     İyi eğlenceler! 



GÖREV 4- Aşağıdaki konu açıklamasını defterimize yazalım. Şekilleri çizelim. 
 
                                            SAAT 
Analog saat üzerinde kısa çubuk akreptir.  Saati gösterir. 
Analog saat üzerinde uzun çubuk yelkovandır. Dakikayı gösterir. 
 

                                Dijital saatte  :  işaretinden önceki kısım  saati gösterir. 

                                Dijital saatte  :  işaretinden sonraki kısım dakikayı gösterir. 
 
 
 

   Tam saatlerde yelkovan hep 12’nin üzerindedir.( Diğer saatler kaçı gösteriyor?) 
 
     

 

 

 

      10  00 

 

 GÖREV 5-Aşağıdaki saatleri çizerek, örnekteki gibi bütün, yarım ve çeyreğini boyayın. 

 

  
 

     yarım               çeyrek             bütün              çeyrek            bütün            yarım  

GÖREV 6- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
 

  1-Ela’nın 18 tokası var. Yarısını arkadaşına verdi. Annesi Ela’ya 6 toka daha aldı.    
Ela’nın şimdi kaç tokası vardır? 
  2- Duraktaki yolcuların yarısı otobüse bindi. Durakta 27 yolcu kaldığına göre otobüse 
binmeden önce durakta kaç yolcu vardı? 
  3- 6 yarım ekmek kaç çeyrek ekmektir? 
  4- 7 bütün elma kaç çeyrek elmadır? 
  5- Çiftlikte bulunan 8 inek ile 7 horozun ayak sayısı toplamı kaçtır? 
  6- Tanesi 18 lira olan tişörtten 2 tane aldım. Satıcıya 50 lira verdim. Kaç lira para  
  üstü alırım? 
  7- 9 sayısının 3 katının 15 fazlası kaçtır? 
 


