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

                                            KEDİ YAVRUSU 

    Vasya ile Katya adlı iki kardeş vardı. Bir de kedileri. İlkbahar gelince bir gün kedileri 
kayboluverdi. Çocuklar dört bir yanı aradılar, ama boşuna, onu bulamadılar.  
    Bir gün, ahırın orada oynarlarken incecik bir miyavlama duydular. Tepelerden bir yer-
den geliyordu ses. Küçük oğlan Vasya, hemen merdivene tırmandı, ahırın üst katına çıktı. 
Katya aşağıda kalmıştı. 
   “Buldun mu onu?” diye sordu.  
   Vasya’dan hiç ses çıkmıyordu. Derken aşağı seslendi: 
   “Buldum onu! Bizim kedimiz… Bir sürü de yavrusu var; ne güzel şeyler! Çabuk yukarı 
gel!” 
   Katya bir koşu eve gitti, kedi için süt aldı geldi. 
   Tam beş tane yavru vardı. 
   Yavrular biraz büyüyüp de köşelerinden çıkıp dolaşmaya başlayınca, çocuklar içlerin-
den birini seçtiler. Bu, kül renkli bir yavruydu. Beyaz patileri vardı. Onu eve götürdüler. 
Öbür yavruları da, çocukların annesi başkalarına dağıttı. Çocuklar minik yavruyu öyle 
sevdiler ki, onunla oynuyor, onunla birlikte uyuyorlardı.      Lev Tolstoy 
 
 

   

  GÖREV 2- Aşağıdaki 5 N 1 K sorularını metne göre yanıtlayınız. 
 

  1- Çocukların kedisi ne zaman kayboldu? 
  2- Vasya ile Katya kedilerinin sesini nerede duydular? 
  3-Vasya kedinin sesini duyunca ne yaptı?  
  4-Çocukların kedisi niçin kaybolmuş? 
  5-Çocuklar minik yavruyla nasıl zaman geçiriyorlardı?    
  6-Kedi için kim süt getirdi? 
  7-Metinde kırmızı ile gösterilen sözcüklerin zıt anlamlısını yazın 
 

 GÖREV 3- Origami kağıt katlama sanatıdır. Origami ile bir kedi yapalım mı? Tek 
gerekli malzeme kare şeklinde kesilmiş bir kağıt. Ok yönünde katla. İşte pisicik! 
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Yazarken yazım 

kurallarına dikkat 

edin. 



 GÖREV 4- Hakan bir ay boyunca kumbarasına madeni ve kağıt paralar atıyor. Kumbarasını 
açtığında 6 tane 25 kr, 7 tane 50 kr, 3 tane 5 TL ve 1 tane 20 TL olduğunu gördü.  
 

1- Kumbarada toplam kaç TL vardır? 
2- Kumbaradaki madeni paraların toplamı kaç TL’dir? 
3- Kumbaradaki kağıt paraların toplamı kaç TL’dir? 
4- Kumbaradaki değeri en büyük para hangisidir? 
5- Kumbaradaki değeri en küçük para hangisidir? 

 

GÖREV 5- Aşağıdaki çocukların kaç TL ödeyeceğini hesaplayın.  
 

                              
 1 TL      2TL     50 kr       5 TL           3 TL            37 Tl         8 Tl          4 TL   25 kr 
 

1- Ebru 1 kitap, 3 kalem ve 1suluboya aldı.         5-Hüseyin 2 ataş ve 1 silgi aldı.  
2- Tekin 2 silgi, 1 yapıştırıcı ve 1 makas aldı.        6-Berrin 2 yapıştırıcı ve 1 kitap aldı 
3- Duru 1 cetvel, 2 kalem ve 4 ataş aldı.             7-Caner 2 kitap ve 2 silgi aldı. 
4- Ayşe 1 çanta, 2 silgi ve 1 cetvel aldı.              8- Aydın 1 suluboya ve 4 ataş aldı. 

 

   GÖREV 6- Dijital olarak verilen saatleri analog saat olarak deftere çizin. 

 

 

 

   GÖREV 7- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yazın ve yapın. 
 
     36÷4=?        18 ÷ 3=?        28 ÷ 4= ?         6 ÷ 2 = ?          15 ÷ 5 =? 
    
     Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 

 

 
  - 28      - 64       - 46      - 74      - 26      - 49       - 37    - 38      - 45      - 36 
     56        33          58        19         44        58          14       29        28         24 
  

 

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

7:30 1:00 7:30 12:30 1:30 9:15 3:15 6:30 


