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

                                    DOĞAL ÇEVRE 
   Çevremizdeki ormanlar, ırmaklar, göller, denizler, dağlar, yaylalar yeryüzü şekilleridir. 
Yeryüzü şekilleri doğada kendiliğinden oluşmuştur. İnsanlar tarafından değişiklik 
yapılmayan yerlere doğal çevre denir. 
    Doğal çevrenin farklı olması nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar farklı bir 
yaşam sürerler. Sıcak yerlerde yaşayanlar ile soğuk yerlerde yaşayanların giyimleri, 
beslenmeleri, barınmaları farklıdır.  
   Ülkemizde de farklı bölgelerde farklı iklimler ve yeryüzü şekilleri insanların yaşamlarını 
etkiler. Deniz kıyısında yaşayanlar balıkçılık, denizden uzak yerlerde hayvancılık yapılır. 
Akarsuların olduğu yerlerde bol miktarda su toprağın daha verimli olmasını sağlar.  
   Doğal çevrenin olumsuzlukları da biz etkiler. Su kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde 
ve dağlık yerlerde tarım, hayvancılık yapılamaz. İnsanlar buralarda yaşamak istemez. 
   

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

1- Doğal çevre ne demektir? 
2- Doğal çevrenin farklı olması insanları nasıl etkiler? 
3- Yaşadığınız yerde yeryüzü şekilleri nasıldır? 
4- Olumsuz iklim şartları insanları nasıl etkiler? 
5- Yaşadığınız yerin iklim şartlarını araştırıp, yazın. 
6- Bölgemizdeki insanların geçim kaynakları nelerdir? 

 

GÖREV 3- Aşağıdaki sözcükleri defterinize yazın ve hecelerine ayırın.  
 
       hayvancılık,  şartlarını,  bitkisel,  gruplar,  ağaçlar,  akarsular,  hanımeli  
 
GÖREV 4-Ormanlar da doğal çevrenin bir parçasıdır. Hadi bir orman yapalım! 
 

                                    Malzemeler: Tuvalet kağıdı rulosu, makas, yapıştırıcı 
                                       Yeşil ve pembe (ya da sarı, kırmızı ) kağıt 
                                                                                  
   

 
 

 



   GÖREV 5- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yazın ve yapın. 
 

 24     4        16   4         32   4         20    4          12   4            8     4        28   4 
 
 
  
 
 

  Unutma!  Toplananlardan biri verilmediğinde toplamdan verilen toplanan çıkarılır. 
     35           35       39        15        28         29         54        49         37       51 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     93           74       85        70        63         83         81        88         73       76   
 
        7          8          4        6         5          3          4         2          0          9          4         
      x 4       x 4       x 2      x 4       x 4       x 4        x 4       x 4       x 4        x 4        x 1        
 
 

  GÖREV 6- Aşağıdaki analog saatleri dijital saat olarak gösterin 
 

  
 

 

 GÖREV 7- Aşağıdaki yeni konumuzla ilgili açıklamayı matematik defterinize yazın. 
 
  

                                      VERİ TOPLAMA VE TABLO 

    Araştırılan bir konu ile ilgili toplanan bilgiye veri denir. Topladığımız verileri tablo ile 
gösterirsek sonuçları daha iyi anlarız. 
 

               ÇETELE TABLOSU                                                    SIKLIK TABLOSU 

Çetele tablosunda veriler çizgi ile gösterilir.      Çetele tablosundaki çizgiler sayılarak gösterilir. 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
GÖREV 8-Sen de evdekilerin sevdiği meyveleri sor, veri topla. Sonra topladığın veri- 

lerle çetele ve sıklık tablosu oluştur. 
 

Tablo: Sevilen meyveler 
 Meyveler Öğrenci sayısı 
 Çilek IIII   IIII  I 
 Muz IIII  III 
 Kivi IIII   
 Erik IIII IIII  

Tablo: Sevilen meyveler 
 Meyveler Öğrenci sayısı 
 Çilek      11 
 Muz      8 
 Kivi      5 
 Erik      9 


