
                               MEVSİME GÖRE GİYİNELİM 
    Sağlığımızı korumak için beslenmeye ve temizliğe dikkat etmemiz yetmez. Mevsime 
uygun giyinmek de çok önemlidir. 
    Yaz mevsiminde ince ve açık renkli giysiler giymek gerekir. Bu mevsimde  
güneşin zararlı ışınlarından korunmak için açık renkli giysiler tercih etmeliyiz. Güneşten 
korunmak için şapka ve gözlük de kullanabiliriz. 

    Kış mevsiminde, güneş ışınlarına daha çok ihtiyacımız olduğu için, 
güneş ışınlarını emen koyu renkli, kalın giysiler giyilmelidir. Soğuktan 
korunmak için atkı ve bere de kullanabiliriz.  
     İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde hava sıcaklığının sıkça deği-

şebileceği düşünülerek yanımıza yedek giysiler ve şemsiye almamız gerekebilir.  
 

  Aşağıdaki çocukların hangi mevsimde olduklarını yazınız. 
      

Ela, paltosunu giydi, eldivenlerini taktı.  
Doruk, güneş gözlüğünü yanına aldı.  
Asu, kısa kollu tişörtünün üstüne hırka giydi.  
Erdinç, yağmurluğunu ve şemsiyesini kapıda bıraktı.  
Kaan, boğazlı kazağını giydi.  

 
Özel adları kırmızı boyayın.                         
     Boyadığınız özel adlarla cümle kurun. 
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 Taner’in 7 tane daire, 8 tane kare, 6 tane dikdörtgen ve 5 tane üçgen şeklinde 
düğmesi var. Taner aşağıdaki şekilde bir örüntü yaparsa, belirtilen kadar devam ettirirse                                                      
 

 

 

  …………..   ……………    …………….  …………..   ………….    …………….   …………..   ………….    ……………. 

 Düğmeleri yeter mi?   .............................. 
 Hangi düğmeden kaç tane daha gerekir?...................................................................... 
 Artan düğme olur mu? .............................. 
 Hangi düğmeden kaç tane artar?.................................................................................. 
 
    Aşağıda daire içinde yazılı olan sayıyı bulmak için hangi sayıları toplamalıyız. 
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    Çarpma öğrenelim                             Geometrik cisimlerin adlarını yazın. 

         
 

1. 3 + 3 + 3 =…….                       
2. 3 tane 3  = ……                       
3. 3 kere 3  = ……                       ………...   …………   …………   …………                      
4. 3 çarpı 3 =…….                                                            ………...    ………...                     

 
 

29 sayısında 9 rakamının basamak değeri    9               7 onluk + 6 birlik=  76 
29 sayısında 2 rakamının basamak değeri    20             3 onluk + 1 birlik=……. 
64 sayısında 4 rakamının basamak değeri ………         3 onluk + 8 birlik=…….. 
27 sayısında 6 rakamının basamak değeri ………         9 onluk + 2 birlik=…….. 
25 sayısında 2 rakamının basamak değeri ………         7 onluk + 1 birlik=…….. 
12 sayısında 2 rakamının basamak değeri ………         4 onluk + 3 birlik=…….. 
 


