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

                               NE GÜZEL!                     

      Sıkıntım geçmedi. Kapının önüne çıktım. Dışarda tertemiz bir hava vardı. Karşımızdaki 
küçük yeşil sahada capcanlı çimenler soluk alıp veriyor, sanki beni yanlarına çağırıyordu. 
      Kendimi yeşilliklerin kucağına bıraktım. 
     “Ne güzel!” dedim. “Güneş, gökyüzü, sokağımız, çimenler!  Üstelik kimsenin değiller!” 
     “Çimenlerin arasına gömülmüş, gözlerimi kapamıştım. Rüzgarın müziği, çimenlerin ve 
yaprakların hışırtısıyla bir koroya dönüşüyor, kulaklarımdan bedenime dalga dalga 
yayılıyordu. 
     O sırada bir ses duydum. Yaşlı bir kadın sesi: 
     “Hey, yavrum! Ne diye çimenleri eziyorsun?” diyordu. “Bu yeşil alanın hepimizin 
olduğunu bilmiyor musun yoksa?” 
   

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını defterinize yazın. 
 

1- Çocuk nereye çıkmış? 
2- Çocuk dışarı çıkınca hangi manzarayla karşılaşmış? 
3- Çocuk gözlerini kapayınca neler hissetmiş? 
4- Sence çocuk yaşlı kadına ne demiş olabilir? 
5- “Bu dünya sadece insanlara ait değildir.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayın. 
6- Metinde kırmızı ile yazılmış sözcüklerin zıt anlamlısı ile cümle kurun. 

 

 GÖREV 3- “Doğada bir denge vardır. Bir bitki ya da hayvan türünün yok oluşu dengeye 
zarar verir.” Bu durumu açıklayan bir resim yapın.  
 
 

GÖREV 4- Bir bitkinin yaşaması için nelere ihtiyacı vardır? Tohum çimlendirme 
etkinliğinden ne öğrendin? Türkçe defterinize kısa bir metin şeklinde yazın. ( 5 cümle) 
 
GÖREV 5- Doğaya zarar vermemek için daha az çöp çıkarmalıyız. 
Hadi çoraptan tırtıl yapalım!  
 

Malzemeler:  Çorap, lastik, pamuk, oynar göz ve  
anten yapmak için tüylü tel. 
Çorabın içini pamukla dolduruyoruz. Minik lastiklerle boğumlar 
yapıyoruz. Göz ve anten ekliyoruz. Tırtılımız hazır! 
 



GÖREV 6- Sınıf kitaplığımızda  4 sözlük, 8 hikaye kitabı, 5 masal kitabı ve  6 tane dergi 
vardır. Buna göre çetele ve sıklık tablosunu deftere çizin. 
 
GÖREV 7-Aşağıdaki nesne grafiğine göre soruları yanıtlayın. 
                                                                       
1- Kümeste kaç tane horoz vardır? 
2- Horozlar hindilerden kaç tane fazladır? 
3- Ördek ve horozların toplamı kaçtır? 
4- Toplam hayvan sayısı kaçtır? 
5- En fazla hangi hayvandan vardır?                  Her şekil 2 hayvanı göstermektedir. 

 
GÖREV 8- Aşağıda analog olarak verilen saatlerin öğleden sonra kaç olduğunu dijital 
saat ile gösterin. 
 

   
 
 GÖREV 9- Aşağıdaki çocukların cüzdanlarında kaç Tl olduğunu hesaplayın. 
 

 

 

     3 tane 50 kr                     3 tane 50 kr                      1 tane 5 TL                          3 tane 50 kr         

   2 tane 25 kr                      6 tane 25 kr                     2 tane 25 kr                         2 tane 5 Tl 

  6 tane 1 TL                      1 tane 10 TL                     8 tane 50 kr                        2 tane 25 kr              
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GÖREV 10- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
 

1- Bir çıkarma işleminde çıkan 37, fark 56 ise eksilen kaçtır? 
2- Tanesi 8 Tl olan kitaplardan 4 tane aldım. Kitapçıya 50 Tl verdim. Kaç Tl para 

üstü alırım? 
3- Sabah 9.30 da evden çıkan Hasan iki saat sonra eve döndüğünde saat kaç olur? 
4- 6 bütün elma kaç çeyrek elmadır? 
5- Emel’in 80 TL si vardı 40 TL si ile çanta aldı. Kalan parasıyla 5 tane kitap aldı. 

Buna göre bir kitap kaç TL’dir? 
6- 5 sayısının 4 katının 2 ile bölümü kaçtır? 


