
 GÖREV 1- Metni sessiz okuma kurallarına dikkat ederek anlayana kadar okuyalım.  
 Bir büyüğümüze sesli okuma kurallarına uyarak okuyalım ve anlatalım.  
      
 

                                BİR BULUŞ 
   “Baba, herkes mucit olabilir mi?” 
   “Tabii. Neden olmasın?” 
   “ Birisi bir şey icat ederse ona ne verirler?” 
   “ Zengin olacak kadar para, ün… Ne isterse. Televizyona çıkartırlar, gazeteler hep 
ondan, onun buluşundan söz eder.” 
    Yakında bütün yaşamım değişecek öyleyse. Gazetelerde boy boy fotoğraflarım çı-
kacak. Adım okul kitaplarına geçecek. Babam, öğretmenim, annem çok şaşıracaklar. 
Herkes için büyük sürpriz olacak. 
    Çok çalıştım ama değdi doğrusu. Parçaları bulup yerli yerine oturtmak epey vaktimi 
aldı. Buluşumdan henüz kimsenin haberi yok. Ama Alper’den daha fazla gizleyemem. 
Üstelik birinin bana yardım etmesi gerek. 
    Buluşumu naylon torbaya koyup bahçeye çıktım. Alper oradaydı.       Sevim AK 
 

GÖREV 2-Aşağıdaki sözcükleri sözlükten bulun ve cümle içinde kullanın. 
 

       mucit, icat, naylon   
 

GÖREV 3- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını deftere yazın.   
 

   1-Çocuk neden yakında yaşamının değişeceğini düşünüyor?  
   2- Çocuğun yaşamı nasıl değişecekmiş? 
   3- Sence çocuk ne icat etmiş olabilir? 
   4- Sen olsan nasıl bir icat yapardın? Resmini çizerek anlatın. 
 

 GÖREV 4- Evde bir telefon yapmaya ne dersiniz?  
 

Malzemeler: 2 tane kağıt ya da plastik bardak, uzunca bir ip 
Bardakların altlarını delerek ipin bir ucunu bir tanesinin 
diğer ucunu ise diğer bardağın altına geçirin ve düğüm atın. 
Farklı odalara giderek, evdekilerle telefon görüşmesi yapın. 
 
 
 

 

 



GÖREV 5- Aşağıdaki dijital saatlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazın.  
 
 Yediyi çeyrek geçiyor 
 

 
 
GÖREV 6- Aşağıdaki cümleleri tamamlayarak defterinize yazın.  
 
          parmak, buluruz, adım, karış, kulaç, adım, bulamayız, 
   Standart olmayan ölçü birimleri ile her zaman aynı sonucu ……………………….. 
   Çok küçük uzunlukları ………. ile, büyük uzunlukları……….ile ölçeriz. 
   Masamın uzunluğunu……………… ile ölçerim. 
   Mutfağın enini ………… ile ölçerim.  
   Halının boyunu ……………. ile ölçerim.  
 
 GÖREV 7- Aşağıdaki açıklamayı matematik defterinize yazın.  
 

 

                 STANDART ÖLÇME ARAÇLARI 
   Her zaman her yerde aynı sonucu veren ölçme araçlarına standart ölçme araçları 
denir. Sonuçları kişiden kişiye değişmez. Cetvel, metre, mezura, şerit metre standart 
ölçme araçlarıdır. 
   Standart uzunluk ölçü birimi metredir. Kısaca “m” harfi ile gösterilir. 
   Metreden küçük olan uzunluklar santimetre ile ölçülür. Kısaca “cm” harfleri ile 
gösterilir. 
      1 metre= 100 santimetredir.     1m=100 cm 
     metre 
 
 

GÖREV 8- Aşağıdaki uzunlukları ölçmek için metre mi yoksa santimetre mi kullanırız? 
  

        cetvel 
 
    şerit metre 

                                                                               mezura 

Kalemimin boyu  
Perdenin uzunluğu  
Ayağımın uzunluğu  
Kanepenin boyu  
Buzdolabının yüksekliği  

20:15 13:30 3:45 1:30 1:45 6:00 9:15 23:00 

7:15 


