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

                                        HAVA OLAYLARI-2 
   Dolu; Sular yeryüzünde buharlaşıp bulut olduktan sonra, bulut çok ani bir şekilde soğuk 
hava ile karşılaşırsa su donar ve yeryüzüne buz taneleri olarak yağar. Dolu kardan farklı 
olarak çok soğuk olmayan bahar ve yaz mevsiminde yağar. Dolu taneleri bazen çok bü-
yük olabilir. Bu durumda ağaçlara, meyvelere, hayvanlara ve insanlara zarar verebilir.  
 

  Eskişehir'de etkili olan dolu yağışı; mısır, pancar, arpa ve buğday 
 gibi tarım ürünlerine hasar verdi. Tepebaşı Bölgesinde bulunan;  
Kızılcaören, Gündüzler ve Beyazaltın mahallelerinde ekili tarım  
ürünleri zarar gördü. Yaklaşık 20 dakika boyunca süren yağmu- 
run ardından başlayan 10 dakikalık dolu yağışı, pancar ve mısırla- 
rı talan etti. Dolu yağışından arpa ve buğdaylar da etkilenirken,  
başaklarındaki taneleri döküldü.  (29 Mayıs 2020-Haberler.com) 
 

   Kar: Bulut içindeki su buharı, hava soğuyunca yavaş yavaş donar ve buz taneleri olarak 
yeryüzüne düşer. Aşırı kar yağışı yolları kapatabilir. 
   Sis: Su buharının yeryüzüne inmesi sonucu yakın mesafeyi bile görmemizi engelleyen sis 
oluşur. Sis araçların yolda ilerlemesini engelleyebilir. 
 

 GÖREV 2- Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayın. 
 

1- Dolu nasıl oluşur? 
2- Mavi kutudaki habere göre dolunun zararları nelerdir?  
3- Aşağıdaki bilmecelerin yanıtları nelerdir?  

         Kapıyı açar, kapamadan kaçar.  
         Gökte iplenir, yerde bitlenir. 
         Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil. 
 

  GÖREV 3- Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerini koyarak defterinize yazın.  
 

   Canım arkadaşım (   ) seni özledim (   )  
   Pazardan elma (   ) armut (   ) portakal aldık (   ) 
   Annem misafirlere kek (   ) poğaça (   ) börek yaptı (   )  
   Saygıdeğer misafirler (   )  
   Ayça yemeğini yedi (   ) ödevini yaptı (   ) parka gitti (   ) 
   Kitabını okudun mu (  ) 



  GÖREV 4-Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
 

1- Elif’in bir karışı 19 santimetredir. Elif eteğinin uzunluğunu 2 karış ölçüyor. Elif’in 
eteğinin uzunluğu kaç santimetredir? 

2- 6 santimetre uzunluğundaki 4 parça kurdele ile süsleme yaptık. Süsleme için top-
lam kaç santimetre kurdele kullanmış olduk? 

3- Terzi Ahmet Amca 90 santimetre kumaşın 76 santimetresini kullandı. Kaç santimet-
re kumaşı kaldı? 

4- Çekirge bir defada 8 santimetre atlayabiliyor. Çekirge dört defada kaç santimetre 
atlar? 

 

GÖREV 5- Evdeki herkesin bir karışının uzunluğunu ölçün. Aşağıdaki gibi sıklık ve 
çetele tablosu oluşturun. Soruları oluşturduğunuz tablolara göre yanıtlayın.  
 

1- Karış uzunluğu en fazla olan kimdir? 
2- Karış uzunluğu en az olan kimdir? 
3- Seçtiğiniz iki kişinin karış uzunluğu toplamı? 
4- Yemek masasının uzunluğunu karış ile ölçsek 
herkes aynı sonucu bulur mu? Neden? 

 

    GÖREV 6- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yazın ve yapın.  
 

 18     2        20   4         24   3         30    3          40   5           45   5         28  4 
 
 

 
      20÷5=?        32 ÷ 4=?        21 ÷ 3= ?         12 ÷ 4 = ?          35 ÷ 5 =? 
    
       6      3             5             7           3            6           4           2           9            
    x  5           x 4          x 7           x 2        x 4          x 2         x 7        x 1         x 0          

 
      Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 
 

 
  - 38      - 37       - 64      - 48      - 25      - 69       - 48    - 67      - 44      - 56 
     24        35          16        27         57        18          43      24         18         24 
  

Kişiler Karış uzunluğu 
Ben   
Annem  
Babam  
Kardeşim  


