
 
www.ogretmenincantasi.com 

……………………………………. 

İlk çağlarda insanlar mikrobu tanımadıkları için 
neden hastalandıklarını bilmiyorlardı. Bilimin gelişmesiyle 
hastalıklarının sebebinin mikrop adı verilen gözle 
görülmeyen canlılar olduğu anlaşıldı. Mikropları 
yenebilmek için bilim adamları araştırmalar incelemeler, 
deneyler yaptı. 

Aşının bulunmasıyla birçok hastalığa karşı önlem 
alınabiliyor artık. Ancak sadece aşı olmak 
hastalanmamanın garantisi değildir. Mevsime göre 
giyinmek, kişisel temizliğe büyük bir önem vermek, temiz bir çevrede yaşamak, spor 
yapmak da mikropların baş düşmanları arasındadır. 

Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığını kaybeden 
insanlar mutluluğunu da kaybeder. Verimli olamazlar. Başta kendileri olmak üzere 
çevrelerine ve topluma yarar sağlayamazlar. 

Berna Demirel 

Metni Okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Metne iki farklı başlık yazalım. 

1. İnsanlar hastalıklarının sebebini niçin bilmiyorlarmış? 

 
2. Hastalıkların sebebinin mikrop olduğu nasıl anlaşılmış? 

 

3. Sadece aşı, hasta olmamanın garantisi midir? Neden? 

 

4. Metne göre niçin sağlıklı olmak gerekir? 

 

5. Sağlığını kaybeden insanları bekleyen tehlikeler nelerdir? 
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Yazım ve noktalama yanlışlarını düzeltelim. 

Öğretmen çalışmaları kontrol ettimi? 

Diş Doktoru ağrıyan dişimi çekti. 

Sabahtan beri şiddetli yamur yağıyor. 

Yarın 18,30 da tiyatro varmış. 

Sordunmu ki cevap bekliyorsun? 

Kurallı cümle olarak yazalım. 

Erkenden yatmalısın akşamları. 

Güçlü olmalısın böyle günlerde. 

Yine sular kesilmiş sabah sabah 

Topladın mı oyuncaklarını Erman? 

Uyuyor musun sen bu saate kadar? 
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Destesi 50 kuruş olan ıspanaktan 4 deste, 
tanesi 25 kuruş olan maydanozdan 4 
tane aldım. Kaç TL ödemeliyim? 

5 kilogram elma aldım ve satıcıya 15 TL 
ödedim. Elmanın 1 kilogramı kaç liradır? 

Tanesi 25 kuruş olan yumurtadan 12 
tane aldım. Satıcıya 10 TL verdim. Kaç 
TL para üstü almalıyız? 

Tanesi 4 TL olan kalemlerden 7 tane 
aldım. Satıcıya 2 tane 20 TL verdim. Kaç 
TL para üstü almalıyım? 

Bir otobüs bileti 50 kuruştur. 8 bilet alan 
Erdi, 20 TL verdiğinde kaç TL para üstü 
almalıdır? 

Kumbaramdaki 16 tane 50 kuruşun 6 
TL’sini harcayınca kaç TL param kalır? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. 

Aşağıdaki paraların toplamını yazalım. 

Sayısal saatleri analog saatte gösterelim. 
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Koyun Etle beslenir. 

Aşağıdaki söcükleri ilgili alanla eşleştirelim. 

Otla beslenir. 

Hem et hem 
ot tüketir. 

Aslan 

Ayı 

Manda 

Kedi 

Köpek 

Zürafa 

Kaplan 

Ceylan 

Timsah 


