
MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.1
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Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım.2
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3 Aşağıda verilenlerden standart olmayan uzun ölçülerini  işaretleyelim.

kulaç adım

metre                                parmak

karış ayak



Aşağıda verilen sayıları onluk birliklerine ayıralım4
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Ritmik saymaları tamamlayalım.5
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Verilmeyen toplananları bulalım.6
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Aşağıdaki boşlukları dolduralım.7

6 yarım limon …….. bütün limon eder

4 bütün simit …….. yarım simit eder

8 yarım karpuz …….. bütün karpuz eder

Saatlerin okunuşlarını ve yazılışlarını boşluklara yazalım.8



Aşağıdaki soruları görseller göre cevaplayalım.9

8 TL               6 TL             7 TL                  27 TL 14 TL

20 TL ile paramız artmayacak şekilde  hangi iki ürünü alabiliriz ? 

Kalem ve silgi alırsak kaç lira öderiz ?

15 TL ile paramız artmayacak şeklide hangi iki ürünü alabiliriz ?

Cebimizde 20 TL varsa kitap almak için kaç liraya ihtiyacımız kalır ?

Aşağıdaki örüntüleri tamamlayalım.

……… ………

……… ……… ………

Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yan taraflarındaki boşluklara yapalım.

10

Sınıfımızda 16 kız vardır. Erkeklerin 
sayısı kızlardan 3 eksiktir. Sınıfımızda 
toplam kaç öğrenci vardır?

Bahçede 12 tavuk vardır. Tavukların 
sayısının 9 eksiği kadar da ördek 
vardır. Bahçedeki hayvanların toplam 
sayısı kaçtır ?

Emine 12 yaşındadır. Abisi 
Emine’den 5 yaş büyüktür. İkisinin 
yaşları toplamı kaçtır ?

11



TÜRKÇE ÇALIŞMALARI
Aşağıdaki kelimeleri hece sayılarına göre uygun bölümlere yazalım.1 

Aşağıda verilen tekil isimleri, çoğul isim haline getirelim.2 

3 Aşağıda verilen çoğul isimleri, tekil isim haline getirelim.

Alfabemizi sırasıyla yazalım.4 



5 Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazalım.

Aşağıda verilen olayları oluş sırasına göre sıralayıp, numaralandıralım.6

7Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazalım.



1
HAYAT BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

“1 yılda dört 4 mevsim vardır. “ Aşağıya mevsimlerin adlarını yazalım.

“1 yılda 12 ay vardır. “ Aşağıya ayların adlarını sırasıyla yazalım.2
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Aşağıda belirtilen yerlere uygun şeklide  “Milli bayram“ ve “Dini bayram“ yazalım3

Ramazan Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kurban Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanlara “ D “ yanlış olanlara “ Y “ yazalım.4

......   Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.   

...... Yemekte ağzımızı şapırdatmamalıyız. 

...... Yemeğimizi bitirir bitirmez sofradan kalkmalıyız. 

...... Araçlarda mutlaka emniyet kemeri takmalıyız.

...... Evde kimse yokken ocak ve fırını kullanabiliriz.

...... Söz hakkı alarak konuşmak sınıf kurallarımızdandır.

...... Merdivenlerde koşmamak okul kurallarındandır.

...... Islak zeminde koşmak tehlikeli değildir.

...... Prizleri tamir ederken babamıza yardım edebiliriz.

...... Yumurta, süt, peynir sağlıklı besinlerdir.

...... Köpek, kedi evcil hayvanlardır.

...... Ekmek, büsküvi gibi besinler hayvansal üründür.

...... Saç ve göz rengi fiziksel özelliklerimizdendir.



5 Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara uygun olarak yazalım.

Mustafa Kemal Atatürk            Mehmet Akif Ersoy         Zübeyde Hanım

Ali Rıza Bey            Anıtkabir             Bandırma                Samsun

Osman Zeki Üngör çocuklara        vali      kaymakam         büyüktür 

muhtar            küçüktür         Makbule Hanım         çekirdek aile

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ………………………………………… ‘tür.

İlin yöneticisine …………………………….. denir.

İstiklal Marşı’mızın yazarı ……………………………………………….. ‘dur.

İlçenin yöneticisine …………………… denir.

Atatürk , kurtuluş savaşını başlatmak için ……………………. ‘a çıkmıştır.

23 Nisan’ ı Atatürk …………………….. armağan etmiştir.

İlçe, ilden daha ……………. tür.

Atatürk’ün annesi ………………….…………’dır.

Köyün yöneticisine …………………..…… denir.

Atatürk’ün anıtmezarı …………….………… de dir.

İstiklal Marşı’ mızı besteleyen ………………………………….. ‘dür.

Atatürk, ………………Vapuru ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için yola çıkmıştır. 

Atatürk’ün babası ………………………… ‘dir.

İl, ilçeden daha ………………….... tür.

Atatürk’ün kız kardeşi …………………………….…. ‘dır.

Anne , baba ve çocuktan oluşan aileye………………………………. denir.
6 Haftanın günlerini yazalım.

1.gün :                            4.gün :                          7.gün: 

2.gün:                             5.gün :

3.gün :                            6.gün :


