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

                                           ASKERLE GÜREŞ 
    Atatürk spora ve sporcuya önem veren bir liderdi. “Sağlam kafa, sağlam vücutta bu-
lunur.” diyen Atatürk’ün, en sevdiği spor dalı güreşti.  
   Atatürk bir gezisinde, Kolordu binasının kapısında aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. 
Çağırdı ve güler yüzle sordu: 
    - Sen güreş bilir misin? 
    Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçik’i güreştirdi. Genç asker her za-
man üstün geliyordu. Atatürk çok neşelendi, ayağa fırladı. 
    Ceketini çıkarıp Mehmet'e ense tuttu: 
     - Haydi, bir de benimle güreş! 
     Katıksız ve temiz Anadolu çocuğu Ata'sının yüzüne hayranlıkla baktı: 
     - "Atam," dedi. "Senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir Mehmet mi bu işi başa-
rır?" 
       Atatürk’ün gözleri doldu ve ağlamamak için gülmeye çalıştı. 
 

GÖREV 2- Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz sözcükleri sözlükten bulup öğre- 
nenin, deftere yazın ve bu sözcüklerle cümle kurun. 
 
GÖREV 3- Aşağıdaki 5N 1 K sorularını ve yanıtlarını defterinize yazın.  
 

        5 N 1 K SORULARI 
  1- Atatürk Mehmetçik’i ne zaman gördü?  
  2- Atatürk Mehmetçik’i nerede gördü?  
  3- Atatürk Mehmetçik’e ne sordu?  
  4- Atatürk neden neşelendi?  
  5- Atatürk genç askeri kimlerle güreştirdi? 
  6- Askerin cevabı karşısında Atatürk nasıl davrandı?  
 

GÖREV 4- 23 Nisan ile ilgili bir şiir bulun. Bulduğunuz şiiri çizgili kağıda yazın. Şiirinize 
uygun resimlerle süsleyin. Şiirinizi 23 Nisan günü ailenize okumak üzere ezberleyin.  
 
GÖREV 5- Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını bulup eş anlam kutumuza atalım. 
 
             sebep       lüzum     küs        ek        komik        harp 



GÖREV 6- Dijital olarak verilen saatleri analog saat olarak deftere çizin. 
                   Daha önce hazırladığımız saati kullanarak çizdiğiniz saatleri gösterin. 
 

 

 
 

GÖREV 7- Aşağıda analog olarak verilen saatleri dijital saat olarak deftere yazın. 
 
 
 
 
 
GÖREV 8- Resimdeki gibi Mayıs ayına ait bir takvim hazırlayın.  
 
                                                                                                  Bu takvimi daha sonraki 
                                                          Buraya istediğin               görevlerimizde kullana- 
                                                         resmi çiz, boya.                cağız. 
 
                                                                                                Gün ve sayıları yazarken 
                                                                                               cetvel kullanmayı unutma. 
                                                         Aynı şekilde gün ve         
                                                         sayıları yaz. 
 

 
GÖREV 9- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
 

    1- Yarısı 29 olan sayının 17 fazlası kaçtır?  
    2- İki düzine elmayı 4 sepete paylaştırırsak, her bir sepete kaç elma düşer? 
    3- Eda her gün 9 sayfa okuduğu kitabı 5 günde bitirdi. Eda’nın okuduğu kitap kaç 
sayfadır? 
    4- Zafer’in 48 tane bilyesi vardı.19 tanesini kendine ayırdı. Kalanları 3 arkadaşına 
paylaştırdı. Her birine kaç bilye düşer?    
    5- 6 yarım ekmek kaç çeyrek ekmektir? Çizerek açıklayın. 
    6- Bir çaydanlık 5 su bardağı su ile doluyor. 2 çay bardağı 1 su bardağı suya eşit 
olduğuna göre çaydanlık kaç çay bardağı su ile dolar? 
    7-Üç hafta kaç gündür? 
    8-İki gün kaç saattir? 
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