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

                                              ŞİRİBOM 
   “ Bu balığı satın almak istiyorum!” diye bağırdım.  
    Satıcı kavanozların tozunu alıyordu. Beni duyunca kepçeyle yanıma geldi. İstediğim 
balığı sudan çıkardı.  
    Balığı su dolu, ufak bir kavanoza attı. Koltuğumun altına da bir kutu balık yemi sokuş-
turdu. İlk müşteri olmanın yararı. 
    Dükkandan çıkarken ağzım kulaklarımdaydı tabii. Gözlerim ise balığımda. Bu yüzden 
kapının önünden geçen teyzeyi görmedim. Çarpıştık.  
    Teyze elimdeki kavanoza ilgiyle baktı. 
    “Aaaa! Ne güzel bir balık bu!” dedi. “Adı ne?” 
    “Bilmiyorum,” dedim, ama o andan sonra ad düşünmeye başladım. Eve geldiğimde adı 
bulmuştum: Şiribom. 
    Odamda yalnız değildim artık. Bir de arkadaşım var: Şiribom. 
                                                                                 Babamın Gözleri Kedi Gözleri/ Sevim AK 
   

GÖREV 2- Aşağıdaki  5 N 1 K  sorularını ve yanıtlarını deftere yazın. 
 

1- Çocuk balık almak istediğinde satıcı ne yapıyordu? 
2- Satıcı balığı nereye koydu? 
3- Çocuk dükkandan çıkarken nasıldı?  
4- Çocuk dükkandan çıkarken kim ile çarpıştı? 
5- Çocuk neden balığa isim düşünmeye başladı? 
6- Çocuk balığın ismini ne zaman buldu? 
7- Metinde kırmızı ile yazılmış deyimin anlamı nedir? Örnek vererek açıklayın. 
8- Sence çocuk balığa bakarken nelere dikkat etmelidir?  
9- Balığa bakmak çocuğa ne kazandırır? 

 

GÖREV 3- Rengarenk pullu bir balık yapmaya ne dersin?  
 

Malzemeler:  3-4  tane tuvalet kağıdı rulosu,  
makas, yapıştırıcı, boya ve kağıt. 
1-Tuvalet kağıdı rulosunu resimdeki gibi katla, kes. 
2-Kağıda büyükçe bir balık çiz. 
3-Kestiğin rulo katlarını resimdeki gibi yapıştır. 
4-Rulo katlarının içini çeşitli renklerde boya. 



Sevilen renkler 

 GÖREV 4- Aşağıdaki yeni konumuzla ilgili açıklamayı matematik defterinize yazın. 
 
 

Arkadaşlarımıza hangi rengi sevdiklerini sorduk. Çetele ve sıklık tablosunu oluşturduk. 
       AĞAÇ ŞEMASI                                                                    NESNE GRAFİĞİ 
Topladığımız verileri sınıflandırmak ve bilgiler             Verileri nesnelerle de gösterebiliriz. 
arasındaki ilişkiyi daha iyi görmek için kullan-               Aşağıdaki nesne grafiği için renkli toplar  
dığımız şemalardır.                                                      kullandık 

 
                                                                           
 
 
  
 

 

 

 

 
 

GÖREV 5- Aşağıdaki şekilleri defterinize çizin ve belirtilen kadarını boyayarak gösterin. 
 
 
 

        yarım                çeyrek             bütün           çeyrek            bütün          yarım 
 

GÖREV 6- Çocukların kumbarasındaki kaç TL vardır? Yaz ve hesapla.  
 

Burak 2 tane 10 TL,   4 tane 1 Tl,     8 tane 50 kr,     4 tane 25 kr ? 
Demet 3 tane 5 TL,     5 tane 1 TL,    4 tane 50 kr,     8 tane 25 kr, ? 
Ahmet 1 tane 20 TL,   2 tane 1 TL,   2 tane 50 kr,     10 tane 10 kr ? 
Eyşan 2 tane 20 Tl,    1 tane 5 TL,   8 tane 50 kr,      4 tane 25 kr ? 

 
GÖREV 7-  Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulun, matematik defterine yapın. 
 

        4                   7             5             8                         5          6                       
    x             x 8         x              x              x           x  2         x           x            x  2        
      20          0           21           15           32         2           35         24         18 
 

        5                   3             8             5                         9          4                       
    x             x 4         x              x              x           x  2         x           x            x  3        
      50          28         12           16           25         4            27        24         18 

 kırmızı 
 5 kişi 

 sarı 
 4 kişi 

 mavi 
 3 kişi 

 mor 
 2 kişi 


