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

                                      HAVA OLAYLARI  
   Hava sıcaklıklarındaki değişmeler hava olaylarını oluşturur. Hava olayları kendiliğinden 
olur. İnsanlar hava olaylarını engelleyemez ve durduramaz. Rüzgar, yağmur, dolu, kar, ve 
sis hava olaylarıdır. 
     Rüzgar : Hava sürekli yer değiştirir. Sonbahar ve kış mevsiminde rüzgarlar sert esebi-
lir. Evlerin çatılarını uçurabilir, ağaçları koparabilir. Güçlü esen rüzgârlara “fırtına”, da-
ha güçlü esen rüzgârlar “kasırga” denir. “Hortum” da bir tür fırtınadır. Hava ve suyun, 
kendi etrafında dönerek oluşturduğu bir sütun biçiminde görünür. 
   Yağmur: Yeryüzündeki sular güneşin etkisiyle buharlaşır. Buharlaşan sular bulut olup 
gökyüzüne çıkar. Bulut gökyüzünde dolaşırken soğuk hava ile karşılaşınca sıvı hale gelir. 
Sular yeryüzüne tekrar yağmur olarak döner. Buna su döngüsü denir. 
   Yağmur canlıların su ihtiyaçlarını giderir. Yeterince yağmur yağmazsa toprak susuz kalır 
ve bitkiler yetişmez. İnsanlar ve hayvanlar besinsiz kalır. Yağmur tüm canlılar için faydalı 
olduğu gibi zararlı da olabilir. Doğal çevrenin bozulması, yağmur suyu yollarını kapatır. 
Bu durumda normalden fazla yağmur yağdığında sel olabilir. Sel tüm canlılar için zararlı 
olabilir. 
 

 GÖREV 2- Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayın. 
 

1- Hava olayları hangileridir? 

2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tamamlayın. 

Güçlü esen rüzgara …………., denir. 
Daha güçlü esen rüzgara……………..denir. 
Hava ve su kendi etrafında dönerek…………..oluşturur. 

3- Su döngüsü nedir? Resim çizerek açıklayın. 

4- Yağmurun faydaları nelerdir? 
 

GÖREV 3- Küçük bir deneyle yağmur yapalım mı? 
 

Malzemeler: Kilitli buzdolabı poşeti, bant, keçeli kalem, suluboya ya da mürekkep 
 
                              Buzdolabı poşetine az miktarda su koyalım.  
                              Poşetin üzerine güneş ve bulut çizelim. 
                              Suyu mavi renkli suluboya ya da mürekkep ile renklendirelim. 
                              Poşeti güneş alan bir cama bantlayalım. 
                              Bir iki saat sonra neler olduğunu gözleyelim. 



GÖREV 4- Ölçmek için evden 5 nesne seçin. Aşağıdaki tabloyu deftere çizin. Örnekteki gibi 
nesnelerin uzunluğunu önce tahmin edin sonra ölçerek gerçek uzunluğunu bulun. 
 

Nesne Tahminim Ölçme 
Lolipop 10 santimetre 9 santimetre 
   
   
   
   

 
 GÖREV 5- Defterinize 5cm, 7 cm, 3cm ve 6 cm lik çizgiler çizin.  
 
 GÖREV 6-Aşağıdaki saatler öğleden sonra kaçı göstermektedir?  
 

 

 
     
 
 

 GÖREV 7- Terimleri belirtilen bölme işlemlerini defterine yapın.  
 

 

GÖREV 8-Şebnem’in kumbarasında, 4 tane 5 TL, 3 tane 1 TL, 1 tane 20 TL , 
  5 Tane 50 Kr, 2 tane 25 Kr vardır. Buna göre;  
    

  Kumbarasında toplam kaç TL vardır?  
  Kumbarasındaki kağıt paralar hangileridir? 
  Kumbarasındaki madeni paralar hangileridir? 
  Değeri en büyük para hangisidir? 
  Tanesi 6 lira olan kalemlerden 4 tane alırsa kaç TL’si kalır? 
 

 GÖREV 9-Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapın.  
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Bölünen: 30 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 28 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 12 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 25 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 36 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 27 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 


