
 GÖREV 1- Aşağıdaki metni anlayana ve akıcı okuyabilene kadar sessiz okuyun. Sonra 
bir büyüğünüze sesli olarak okuyun.  
 

                        BİTKİ VE HAYVANLARIN İHTİYAÇLARI 
   İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır. Canlıların yaşayabilmek için temiz ha-
vaya, suya ve güneşe ihtiyaçları vardır.  
   Bitkiler birçok canlının besin kaynağıdır. Ancak kendi besinlerini kendileri yaparlar. Bu-
nun için su, hava ve toprağa ihtiyaç duyarlar. Kökleriyle toprağa tutunarak canlılıklarını 
sürdürürler. Topraktan aldıkları suyu; gövdelerine, dallarına ve yapraklarına taşır. Böy-
lece toprakta bulunan besin maddeleri bitkinin beslenmesini ve büyümesini sağlar.  
   Çimlenme, bitki tohumunun gelişerek filizlenmesidir. Toprağa ekilen bitki tohumları 
çimlenir. Çimlenen bitkiler; su, güneş ve havanın etkisiyle büyür ve gelişir ve bitki oluşur. 
    Hayvanlar da yaşamlarını sürdürebilmek için besine, havaya ve suya ihtiyaç duyarlar. 
Hayvanların beslenmeleri farklıdır. Kimi hayvanlar yalnız otla, kimi hayvanlar ise yalnız 
etle beslenirler. Bazı hayvanlar ise hem etle, hem de otla beslenirler.  
    Hayvanlar bitkilerden farklı olarak yuvaya da ihtiyaç duyarlar. Her hayvanın kendi ih-
tiyaçlarına uygun farklı yapılarda yuvası vardır.  
   

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını yazım kurallarına uyarak deftere yazın. 
 

1- Canlıların ihtiyaçları nelerdir? 
2- Bitkiler nasıl beslenir? 
3- Hayvanlar nasıl beslenir? 
4- Çimlenme nedir? 
5- Etle ve otla beslenen hayvanlara beşer örnek yazın. 
 
GÖREV 3- Çimlenme etkinliğini yaptınız mı? Şimdi bu etkinlik için gözlem kağıdı hazır-
layacağız. Her gün tohumunu ıslatırken neler olduğunu da incele. Aşağıdaki örnekteki 
gibi yapabilirsin. Günün tarihini atarak gözlemini yaz. Tohumunun resmini de çiz.  10 
gün sonra kağıdını görmek istiyorum. 

 
 

                                                                                                                                                                
  
 

 
 GÖREV 4-  Beş tane özel ad bulun. Bu özel adlarla cümle kurun.  
                     Beş tane tür adı bulun. Bu tür adları ile cümle kurun. 

5 Mayıs 2020 Tohumum bugün biraz şişmiş görünüyor.  

6 Mayıs 2020   



GÖREV 5- Aşağıdaki pizzaları inceleyin. Şekilleri çizin, cümleleri tamamlayın. 
 

                                                         Bir bütün pizzadan ……. çeyrek pizza 
                                                                  2 yarım  pizzadan  ……. bütün pizza 
                                                                  8 çeyrek pizzadan ……. bütün pizza 
       ………       ……….         ……….     Yarım pizzadan     ……..çeyrek pizza eder. 
 

GÖREV 6- Kaç lira eder? Soruları ve yanıtlarını deftere yazın.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV 7- Aşağıdaki analog saatlerin öğleden sonra hangi saati gösterdiğini dijital saat 
çizerek gösterin.  
 
 
 

 

 

 

GÖREV 8- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yazın ve yapın.  
 
Unutma!  Toplananlardan biri verilmediğinde toplamdan verilen toplanan çıkarılır. 
      45          49       45        63        27         34         37        56         48       24 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     71           97       83        70        50         80         79        91         66       92   
 
 12: 4=….      24 : 4=….      30 : 6=….     40 : 8=….    16 : 4 =….     18 : 2=…. 
 
        8          2         6         0          7         9          8         4          8         9          1         
      x 5       x 3       x 2      x 4       x 3       x 2       x 3       x 6       x 4        x 3        x 5        
 

 

   30  5        28   4       18   3       45   5        40  5        32  4       20   5       12  4 
 

 

1 4 tane 50 kuruş, 4 tane 25 kuruş kaç lira eder? 3 TL 
2 3 tane 1lira, 4 tane 25 kuruş kaç lira eder?   
3 10 tane 10 kuruş, 2 tane 25 kuruş, 1 tane 50 kuruş kaç lira eder?   
4 5 tane 10 kuruş, 3 tane 50 kuruş, 8 tane 25 kuruş kaç lira eder?  
5 8 tane 50 kuruş, 4 tane 25 kuruş kaç lira eder?  


