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

     Öğretmen üçe kadar saydıktan sonra kronometreyi çalıştırdı. Fırladık. Aksilik değil mi, 
hemencecik ayakkabılarımın bağı çözülüverdi. Ayaklarıma dolanıyor, hızlı koşmamı 
engelliyordu. Üstelik ayakkabılar ağabeyimindi, bana bir numara büyüktü. Bir ara arka-
ma baktım. Sınıfın yarıdan çoğunu geride bırakmıştım. Bu yarışı iyi derece ile bitirip koşu 
takımına seçilebilirdim. Ayakkabılarımı ayağımdan bir çırpıda çıkardım. Hafiflemiştim. 
Hızımı kolayca artırdım, hemen önümdeki Serkan’ı geçtim. Kalbimin gürültüsü çoğalmış, 
sırtım ter içerisinde kalmıştı. Soluğum kesiliyor, gözlerim kararıyordu. Öğretmen düdü-
ğünü öttürdü, olduğumuz yerde kaldık. Dokuzuncu olmuştum. Takıma seçildiğim kesindi. 
                                                                                                        Uçurtmam Bulut Şimdi/ Sevim AK 
 

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

1- Çocuk koşarken hangi aksilikle karşılaşmış? 
2- Çocuk bu sorunu çözmek için ne yapıyor?  
3- Yarışı neden iyi derece ile tamamlamak istiyor? 
4- Yarışın sonuna doğru çocuk neler hissediyor? 
5- Çocuk kaçıncı oluyor? 
6- Metnin konusu nedir? 
7- Metne uygun bir başlık yazın. 
 

GÖREV 3- Aşağıdaki açıklamayı okuyun ve defterinize yazın. Sonra örnekteki gibi alış-
tırmaları yapın. 
  

   Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Her hecede mutlaka bir ünlü 
(sesli) harf bulunur. Bir kelimedeki hece sayısını ünlü harfleri sayarak belirleyebiliriz. 
 

Aile                  a-i-le              3 heceli                      Zıt anlamlı sözcükleri afişine ekle. 
Kremsiz  
Yarışmacı  
Sporculuk 
Kronometre 
Kültürel 
Ayakkabı 
Okuldan 

Barış           Yeni      
Uzak           Bayat 
Ağır            Eğri 
Kalın           Arka 
Şişman        Çirkin 
Kuru            Ceza 
Üvey            Zarar 
 
 

http://hece.nedir.org/


GÖREV 4- Açıklamayı deftere yazalım . Saatleri çizerken bozuk para kullanabiliriz. 
 

      Bir saat 60 dakikadır.  Yarım saat 30 dakikadır. Çeyrek saat 15 dakikadır. 
  YARIM SAATLER 

                        Yelkovan 12’den 6 ‘ya gelince yarım saat yani 30 dakika geçer. 
                         Analog saatte yarım saatlerde yelkovan 6’nın üzerindedir. 
                         Dijital saatte yarım saatlerde : işaretinden sonra 30 olur. 
                             Saat 2 buçuk  ya da  iki otuz  diye okunur. 
 
 

  ÇEYREK  GEÇE SAATLER 

                             Yelkovan 12’den 3 ‘e gelince çeyrek saat yani 15 dakika geçer.  
                              Analog saatte çeyrek geçe saatlerde yelkovan 3’ün üzerindedir. 
                       Dijital saatte çeyrek geçe saatlerde : işaretinden sonra 15 olur. 
                              Saat 4’ü çeyrek geçiyor ya da  dört on beş diye okunur. 
 

GÖREV 5- Dijital olarak verilen saatleri analog saat olarak deftere çizin. 

 

 

 

GÖREV 6-  Açıklamayı yazalım . Öğleden sonraki saatleri hesaplayalım.  
 

Bir gün 24 saattir. Ancak analog saatte 12 sayı var. Öğleden sonraki saatler için 
akrebin gösterdiği saate 12 ekleriz. 
                                                                      Sabah                   Öğleden sonra 
                                                                                                              7.00      +12            19.00 
                                                                                5.00  
                                                                                9.00 
                                                                                3.00 
                                                                              11.00 
 

  GÖREV 7-Kendi saatini yapmak ister misin?  
 

Bu görev için karton ya da mukavva kullanabilirsin.  
 

Karton üzerine iç içe farklı büyüklükte 3 çember çiz.   
Çember çizmek için farklı büyüklükte tabak kullan. 
Şekildeki gibi eşit aralıklar bırakarak sayıları yaz. 
Renkli kartondan akrep ve yelkovan yap. 
Toplu iğne yardımı ile ortadaki noktaya birleştir. 
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