
 GÖREV 1- Şiiri akıcı okuyabilene kadar okuyalım. Bir büyüğümüze sahnede okurmuş 
gibi okuyalım. Sesimize duygu katmayı unutmayalım. 
 

                                          HANGİSİNE BAŞLASAM? 
Hangisine başlasam 
Diye sordum ablama: 
“Yüzmek, koşmak, futbol mu, 
Yoksa yüksek atlama?” 
 

Ablam dedi: “Sporlar 
Yaşa göre değişir. 
Çünkü bütün çocuklar, 
Büyüdükçe gelişir. 

                  Sizin için jimnastik 
                  En faydalı spordur. 
                  Büyüklerin yaptığı 
                  Hem yorucu, hem zordur. 
 

                  Şimdi senin sporun 
                  Her gün biraz yol aşmak. 
                  Açık, temiz havada, 
                  Gezmek, koşmak, dolaşmak.” 

                                                                                                      İsmail Hakkı SUNAT 
 

 GÖREV 2- Şiiri en güzel yazımızla defterimize yazalım. Soruları deftere yanıtlayalım. 
 

1- Çocuk ablasına ne sormuş? 
2- Ablası ikinci dörtlükte ne demiş? 
3- Ablasına göre çocuk için en faydalı spor hangisiymiş? Neden?  
4- Ablasına göre çocuğun sporu ne olmalıymış? 
5- Şiirde geçen spor dalları hangileridir? 
6- Bu spor dallarından başka hangi sporları biliyorsun? 
7- Sporun çocuklara faydaları nelerdir? 

 

GÖREV 3- Seçtiğiniz bir spor dalı ile ilgili resim çiziniz.  
 
 

GÖREV 4-Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışları düzeltip cümleleri yeniden 
yazınız.  

 

  atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında selanikte doğdu.     
  yaz tatilinde antalyaya dayımlara gideceğiz 
  karagöz ve hacivatın türk kültüründe önemli bir yeri vardır. 
  buraktan haber aldınızmı 
  minnoşsuz bahçeye çıkmam 

  öğretmenimiz izmir’liymiş  

  eyvah cüzdanımı evde unuttum 

  23 nisanda ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlarız  



GÖREV 5- Dijital olarak verilen saatlerin bir saat sonrasını analog saat olarak deftere 
çizin. Çizdiğiniz saatlerin altına saatin kaç olduğunu yazın. 

 

 
 

  GÖREV 6- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını matematik defterine yazın. 
  

1- Bir gün kaç saattir?                                 5-Yaz mevsiminin ayları hangileridir? 
2- Bir saat kaç dakikadır?                            6-Çeyrek saat kaç dakikadır? 
3- Bir hafta kaç gündür?                             7- Yarım saat kaç dakikadır? 
4- Bir mevsimde kaç ay vardır?                   8- Nisan ayı hangi mevsimdedir? 

 

 

   GÖREV 7- Aşağıdaki işlemleri deftere yazın ve yapın.  
 

Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 
 

 
  - 28      - 47       - 64      - 38      - 15      - 79       - 48    - 67      - 42      - 86 
     25        33          36        29         54        18          43      25         38        24 
  

Unutma! Çıkarma işleminde çıkan verilmediğinde eksilenden fark çıkarılır. 
 

     85           69       70        82        74         61         93        82         70       44 
  -              -          -           -           -           -            -           -           -           -  
     47           51       23        37        42         38         34        45         28       36 

 
 

GÖREV 8-  Saat eşleştirme oyunu hazırlayalım mı?  
 

   Oyun için; analog ve dijital saatlerin çizildiği kartlar hazırlayın. 
   Oyun iki kişiliktir. Birinci oyuncu analog saatlerin olduğu kartlardan birini ortaya koyar. 
   İkinci oyuncu aynı zamanı gösteren dijital saat kartını hızlıca üstüne koyar.   
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