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

                                           HAYVANCILIK 
   Çevresinde geniş ve yeşil alanların olduğu yerlerde hayvancılık yapılır. Hayvanlardan 
elde edilen ürünler bizim için önemlidir. Et, süt, yumurta, bal, peynir, yoğurt gibi ürünler 
sağlıklı beslenmemiz için gereklidir. Ayrıca koyun, keçi, inek gibi hayvanların derisinden, 
yününden de yararlanırız. 
   Hayvancılıkla uğraşan insanlar, hayvanlardan veya bunlardan elde ettikleri ürünlerin 
satışından gelir elde ederler, geçimlerini sağlarlar. 
   Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri; 
   • Kanatlı hayvan (tavuk, hindi) yetiştiriciliği  
   • Balıkçılık 
   • Büyükbaş hayvancılık (inek, dana) 
   • Küçükbaş hayvancılık (koyun, keçi) 
   • Arıcılık, ipek böcekçiliği  
 

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

1- Hayvancılık nerelerde yapılır? 
2- Hayvanlardan hangi ürünler elde edilir? 
3- Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetleri nelerdir? 
4- Yakın çevrenizde hangi tür hayvancılık faaliyetleri yapılıyor? 
 
GÖREV 3- Yukarıdaki hayvancılık faaliyetlerinin ülkemizin hangi bölgelerinde yapıldığını 
araştırarak rapor hazırlayın. Raporunu hazırlarken aşağıdaki çizimlerden yararlanabilirsin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  GÖREV 4- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
 

1- Tabakta 68 fındık vardı. 29 tanesini ablam, 15 tanesini ben yedim. Tabakta kaç fındık kaldı? 
2- İki basamaklı sayıların en büyüğünün 38 eksiği kaçtır? 
3- Ela’nın annesi sabah saat 8.00’de kalktı. 3 saat temizlik yaptı. Temizlik saat kaçta bitmiştir? 
4-12 çeyrek kaç bütün eder? 
5-Günde 3 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir? 
6-Sınıf mevcudumuz 24 kişidir. Her sırada 3 öğrenci oturduğuna göre sınıfta kaç sıra vardır? 
7-Dört hafta kaç gündür? 
 

GÖREV 5- Analog olarak verilen saatlerin bir saat sonrasını dijital saat olarak deftere çizin.  
 

 
 
 
 

GÖREV 6- Aşağıdaki metni defterimize yazalım. 
 

                        PARALARIMIZ 
   İhtiyaçlarımızı para ile satın alırız. Bütün ülkelerin para birimi farklıdır. 
   Bizim para birimimiz Türk Lirası’dır.  Kısaltması “TL” dir.   Simgesi  “     “ dir. 
   Liradan küçük para birimine kuruş denir. Kısaltması “kr” dur.  
   Paramızın bir yüzünde ülkemizin kurucusu Atatürk’ün resmi vardır. Diğer yüzünde ise 
ülkemize hizmet etmiş değerli kişilerin resmi bulunur. 
   Paralarımız iki çeşittir: Kağıt para ve madeni para. 
   Kağıt paralarımız:  200 TL,   100 TL,    50 TL,    20 TL,   10 TL,    5 TL’dir. 
   Madeni paralarımız: 1 Tl,  50 kr,  25 kr,  10 kr,  5 kr,  1kr’dur. 
 

GÖREV 7- Hadi paralarımız için kumbara yapalım.  
 

Malzemeler: Teneke çay kutusu, tüylü örgü ipi, yapıştırıcı, renkli keçe, kumaş ya da karton. 
 

                                                                              1-Para girişi için bir delik açmalısın. 
                                                                                ( Bu iş için yardım al.) 
 

                                                                              2-Tenekeye azar azar  yapıştırıcı sür  
                                                                       ve ipi yavaş yavaş dolayarak yapıştır. 
 

                                                                              3-Karton, keçe ya da kumaş ile süsle. 
                                                                              Kumbaran hazır! 


