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

                                   GERİ DÖNÜŞÜM 
     Geri dönüşüm, kullanılmış ürünlerin yeniden kullanılmak üzere toplanıp, 
 fabrikalarda işlenerek yeni bir ürün haline getirilmesidir.  
     Kullanılmış kağıtlar toplanıp, fabrikalarda bazı işlemlerden geçirilir. Yeniden kağıt 
haline getirilir ve tekrar kullanılabilir. Kullanılmış cam şişeler, kavanozlar fabrikalarda 
yeniden cam ürün haline getirilir. Plastik kutular, metal ürünler, plastik, pil, motor yağı gibi 
maddeler yeniden kullanılmak için geri dönüştürülebilir. 
  Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azalt-
maktır. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Kullanılmış bir kâğıdın, geri dönüşümü hava 
kirliliği, su kirliliği ve su kullanımı gibi giderleri önemli ölçüde azaltır. Yapılan araştırma-
lara göre 1 ton atık kâğıdın geri dönüştürülmesi, 7-8 ağacın kesilmesini önler. Çöp mik-
tarı azalır, böylece daha temiz bir doğa olur. Toprağın verimi artar.  
 

GÖREV 2- Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayın. 
 

1- Geri dönüşüm ne demektir? 
2- Hangi maddeler geri dönüştürülebilir? 
3- Geri dönüşümün faydaları nelerdir? 
4- Bir gün boyunca evinizdeki çöpe neler atıldığını gözlemleyin. 

Sizce atılan çöplerden hangileri geri dönüştürülebilir? 
 
 

GÖREV 3- Aşağıdaki sözcüklerin harflerini kullanarak siz de yeni sözcükler oluşturun. 
 

        kütüphanecilik                        kalemtıraş seyrekleştirme 

          kütük, ilik                                   tır,  kalem,                           kel,  kese 
  
GÖREV 4- Evde ya da bahçede bulabileceğimiz kullanılmış nesnelerle oyuncak ya da 
müzik aletleri yapabiliriz. İşte sana birkaç fikir. Hangilerini yapmak isterdin? 
 
 

 

 

 

 

 



 GÖREV 5- Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurarak deftere yazalım. 
 

            kulaç, karış, adım, ayak, parmak,   
   Halının uzunluğu 12 ………….tır. 
   Defterimin eni  13 ……………tır.                       Parmak       kulaç              karış 
   Buzdolabının yüksekliği 8 ………..tır. 
   Yatağımın uzunluğu 3 ………….tır. 
   Bahçemizin genişliği 14 ………….dır.                      ayak                  adım 
    

GÖREV 6- Ayça pastel boyasını ataş ile ölçüyor. 4 ataş boyunda olduğunu görüyor. Siz 
de kalem kutunuzdaki eşyaları ataş ile ölçün. Sonuçları tabloda gösterin. 
 

      Ölçüm yaparken şekildeki gibi ataşlar    
       arasında boşluk bırakmamalısın. 
  
 

 

  
 

 

 GÖREV 7- Aşağıdaki işlemleri deftere yazın ve yapın.  
 
 18     3        20   5         24   4          27    3          35   5           40   4        24   3 

 
 

         

       4      3             4             7           8            6           4           1           4            
    x  5           x 2          x 6           x 0        x 4          x 2         x 7        x 9         x 5          
 
 

  GÖREV 8-Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
 

1- Esra 50 sayfalık kitabın önce 19 sayfasını, sonra 12 sayfasını okudu. Geriye kaç 
okunacak kaç sayfa kalmıştır? 

2- Tanesi 25 kuruş olan silgilerden 6 tane, tanesi 50 kuruş olan kalemlerden 3 tane 
aldım. 10 lira verdim. Kaç lira para üstü alırım? 

3- Bir çıkarma işleminde eksilen 61, fark 29 ise çıkan kaçtır? 
4- Kerem her gün 4 sayfa alıştırma yapıyor. 36 sayfalık kitabını kaç günde bitirir? 
5- 12 çeyrek ve 4 yarım ekmekten kaç bütün ekmek elde ederiz? 
6- 24 elmayı dörderli şekilde poşetlemek için kaç poşete ihtiyaç duyarız?  

Eşyalarım Ölçüm sonucu 
Kurşun kalem  
Kırmızı kalem  
Makas  
Silgi  
Yapıştırıcı  


