
GÖREV 1- Şiiri en güzel yazınızla Türkçe defterine yazın ve ezberleyin  
 
                                         VATANIM 
    Bu topraklarda doğdum,                         Vatanım Türkiye,  
    Bu topraklarda yaşarım.                          Başkentim Ankara’dır. 
    Ülkemi yuvam bilir,                                  Ay yıldızlı bayrağıyla, 
    Onu çok severim.                                    Ülkem bir harikadır. 
 

GÖREV 2- Soruları ve yanıtlarını defterinize yazın. 
 

  

1- Vatanımız neresidir? 
2- Başkentimiz neresidir? 
3- Bayrağımızı tarif ediniz. 
4-İstiklal Marşı’mızı kim yazmıştır? 
5- Bağımsızlık ne demektir? 
 

GÖREV 3- Şiire uygun bir dörtlük de siz yazın. 
 

 
GÖREV 4- Eş anlamlı sözcükler kutusu yapalım mı? 
 

  Bu etkinlik için ihtiyacımız olan malzemeler: 
          Kutu ya da kavanoz ( Çok büyük olmasın ) 
          Renkli ya da beyaz kağıt , renkli kalemler,  makas  
 

1- Aynı boyda kağıtlar kes. İstersen şekilli yapabilirsin. 
2- Yanda verilen sözcüklerin her birini ayrı kağıda yaz. 
3- Farklı renk kalemle eş anlamlısını arkasına yaz.     

 
 

 

 

 

 

 

           Bu kutuyu daha sonra da kullanacağımızı unutma! 
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  GÖREV 5- İşlemleri matematik defterine yazın ve yapın.  
 

  Unutma ;  Çıkarma işleminde çıkan verilmediğinde  eksilenden  fark  çıkarılır. 
 

 

     80           71       63        74        84         85         75        78         65       74 
  -              -          -           -           -           -            -           -           -           -  
     34           29       47        29        27         28         48        39         49       49  
 

   Unutma; Çıkarma yaparken onluk bozman gerekebilir. 
 
   
 
   Unutma; Eldeli toplama yaparken eldeyi eklemeyi unutma. 
    76      43  54         58        48         50        54          42         38          59   
 +16     +17      +16       +32     +55      + 44      +29       + 38      + 27       +15 
 
 
  GÖREV 6: Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
 

1- Günde 3 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir? 
2- Tanesi 4 lira olan kalemlerden 7 tane aldım. Kırtasiyeye 50 lira verdim. Kaç lira 

para üstü alırım? 
3- Bir çiftlikteki 6 inek ile 8 tavuğun ayak sayısı toplamı kaçtır? 
4- Kitabımdan günde 6 sayfa okursam 5. gün sonunda 4 sayfam daha kalıyor. Buna 

göre kitabım kaç sayfadır? 
5-  7 birlik 8 onluktan oluşan sayının 29 eksiği kaçtır?   
  
GÖREV 7: Bölme işlemlerini fındık, ceviz, fıstık kullanarak yap.  
                   Örnekteki gibi bölme terimlerini yazmayı unutma. 
 
                                             Bu örneği sınıfımızda yaptığımız gibi renkli kartona  
   yazıp her zaman bakabileceğin bir yere asabilirsin. 
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