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

                            KEREM’İN PROJESİ 
    Kerem gözlerini çevrede kuşkulu kuşkulu dolandırdı. 
   “Yeni bir proje peşindeyim… Her gün attığımız çöpler var ya, işte onlar değerlendiri-
lecek bu projede. Geçenlerde gazetede okudum, kafama takıldı. Düşünsene, biriken 
tonlarca çöp yakılarak elde edilecek enerji ile evleri, suları ısıtmak mümkünmüş.” 
   “Yaa… Söylediğin doğruysa, çöpleri neden hala denize döküyorlar?” 
   “Büyüklerin işine akıl sır erer mi? Ben onu bunu bilmem. Deneyeceğim.” 
   “Ne akıllısın! Heeey, dün öğretmen söyledi ya. Çevre korumasıyla ilgili ilginç projeleri 
olanlara ödüller verilecekmiş. Büyük ödül senin olacak!  İçime doğdu.” 
   “ Neden olmasın? Sen de amma heyecanlısın! Daha projemi dinlemedin bile.” 
   Kerem kiraz ağacından bir dal koparttı. Yere eciş bücüş bir şema çizdi. 
     “Bak işte yakıt deposu. Büyük bir teneke kutu. Tenekenin üstüne ortası delik bir kapak 
oturtacağız. Delikten uzunca bir boru geçecek. Bu boru kümesin bir duvarından girip 
ötekinden çıkacak. Borunun bitimine teneke bir şapka yerleştireceğiz. Hepsi bu.” Sevim AK 
                                                                                                                                                                                                                

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayın. 
 

1- Kerem gazetede ne okumuş? 
2- Sence hangi davranışlar çevreye zarar veriyor? 
3- Kerem’in projesi ne ile ilgili? Açıklayınız 
4- Kerem’in projesi nasılmış? 
5- Sen çevreyi korumak için nasıl bir proje hazırlardın? 

 

GÖREV 3- Şu arıya bak. Evdeki atık malzemelerle sen de yapabilirsin. 
 

   Malzemeler: Tuvalet kağıdı rulosu, sarı ve siyah boya, yapıştırıcı, makas, oynar göz, gazete kağıdı 
 
 

                                      1-Roloyu sarı ve siyah boya 
                                         (Sarı ve siyah renk kağıt da yapıştırabilirsin) 
                                         2-Ruloyu uçlarından katla, zımbala. 
                                         3-İğnesini siyah renkli tüylü tel ile yap. 
                                         4-Gazeteden kanatlar kes, yapıştır 

                               5-Oynar göz yapıştır.     
                               6- Anten ve ayaklar için tüylü tel kullan. 

                                         
 (Yukarıdaki malzemeler evde yoksa, evde bulacağın uygun malzemeleri de kullanabilirsin) 



GÖREV 4- Tabloyu deftere çizin. Doğru ölçümün olduğu kutuyu kırmızı ile boyayın.  
 

    Metre mi  santimetre mi?                       
 Metre ( m )  Santimetre (cm) 

Arabanın uzunluğu    2 m    2 cm 
Silginin boyu    3 m    3 cm 
Pantolonumun uzunluğu    54 m   54 cm 
Odanın eni    5 m   5 cm 
Defterimin boyu    30 m  30 cm 
Bahçenin uzunluğu    7 m   7 cm 

 
GÖREV 5- Aşağıdaki örneği inceleyerek evde bulunan eşyalardan cetvelle ölçülebile-
cek olan 5 eşya belirleyin ve ölçün. Tablo şeklinde defterinizde gösterin. 
 

          Ölçeceğiniz eşyanın bir ucunu tam sıfıra denk getirin. 
 
  Kalemin uzunluğu 6 cm’dir. 
 
 GÖREV 6- Standart olmayan ölçme araçları hangileridir? Deftere yazın. 
 
GÖREV 7-  Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulun, matematik defterine yapın. 
 

        5                   3             3             8                         5          4                       
    x             x 2         x              x              x           x  3         x           x            x  2        
      20         10           21          15           32          3          35         24         16 
 

        5                   3             8             5                         9          4                       
    x             x 4         x              x              x           x  1         x           x            x  3        
      40         24          18           24           20         4            27        32         18 
  

 GÖREV 8- Aşağıdaki cümleleri tamamlayarak defterinize yazın.  
 

  Bir bütün ……. çeyrekten oluşur.                              Altı yarım …….  bütün oluşturur. 
  Bir hafta ……. gündür.                                             Bir yıl ……… aydır. 
  İki basamaklı sayıların en büyüğü…….dur.                İki basamaklı sayıların en küçüğü …..dur. 
  Eksilen verilmediğinde …………………………      Çıkan verilmediğinde…………………... 
  Üç düzine …………. tanedir.                                    İki deste……………. tanedir. 
  Birler basamağı 3, onlar basamağı 7 olan sayı ………….. 


