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Matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas›n› keflfetmeniz için kitab›m›zda de¤iflik
köflelere yer verdik. Bu köfleler sayesinde ö¤renirken e¤lenecek ve matemati¤in
hayat›m›zdaki yerini fark edebileceksiniz. Bu köfleleri birlikte tan›yal›m:

Konuda keflfedilmesi
gereken bilgiler, bilgi
kutucuklar›nda verilmifltir.

Görevler, ö¤rendiklerinizi uygulaman›z›
sa¤layacak etkinlik ya da araflt›rma
konular›d›r.

Etkinlik

Konular etkinliklerle zenginlefltiril-
mifltir. Etkinlik konular› uygulama
yaparak, keflfederek ö¤renmeniz için
haz›rlanm›flt›r.

Ünite kapak sayfas›nda ünitenin s›ras›, ünite ad› ve ünite
ile ilgili görseller yer al›r.

MATEMAT‹K HEYECANI

Üniteler bölümlere ayr›lm›flt›r.
Bu bafll›k bölümü gösterir.

Konular ile ilgili çözümlü ve
aç›klamal› uygulamalard›r.
Örnekler, ö¤renmenizde
yard›mc› olacakt›r.

Bölüm bafll›klar› bu flekilde
verilmifltir.

Geometriyle Bafllayal›m

Konu bafll›klar› bu flekilde
verilmifltir.

Örüntü

C



Her ünitede bir e¤lence sayfas›
yer al›r. Bu sayfada bulmaca,
oyun bulunur. Ünite sonunda hem
dinlenmeniz hem de e¤lenmeniz
için haz›rlanm›flt›r.

Ünite boyunca ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› sa¤layacak
al›flt›rma ve problemlerdir.

Ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› ve pekifltirmenizi
sa¤layacak basit uygulamalard›r.

Bu sembolü gördü¤ünüzde çal›flma kitab›na geçmeniz
istenmektedir. Sembolde gösterilen say› çal›flma
kitab›nda gidilecek sayfa numaras›n› göstermektedir.

Ç.K.
14-15

Bölümlerin sonunda yer alan bu
bölümde, ilgili bölümde ö¤renmeniz
beklenenleri ne ölçüde ö¤rendi¤inizi
kontrol edebileceksiniz.

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

D



E
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MATEMAT‹K HEYECANI



Örüntü
Geometriyle Bafllayal›m

14

 Arabalar›n renkleri aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
 ‹liflkiye göre, en sona gelecek araba ne renk olmal›d›r?



• Afla¤›daki örüntüyü s›ram›z›n
üzerinde olufltural›m.

 Örüntüde nas›l bir iliflki vard›r?

Etkinlik

15

Örüntüdeki iliflkiyi bulal›m:

S›ras›yla önce , sonra gelmifltir.

Örüntüde $?# yerine gelecek çocu¤u bulal›m:

$?™ yerine iflaretlenen çocuk gelmelidir.

Araç ve Gereç
• Fasulyeler
• Sayma çubuklar›

?



Afla¤›daki örüntüleri inceleyiniz. Örüntülere göre
noktal› yerlere hangi nesneler gelmelidir? Yuvarlak
içine al›n›z.

2

1

16

Örüntüdeki iliflkiyi aç›klay›n›z.

a.

b.

Ç.K.
14-15



Nesneleri Tan›yal›m

17

 Resimdeki nesnelerden hangileri  flekline benzemektedir?
 Resimdeki nesnelerden hangileri  flekline benzemektedir?
 Resimdeki nesnelerden hangileri  flekline benzemektedir?
 Resimdeki nesnelerden hangileri  flekline benzemektedir?

Resmi inceleyiniz.



Etkinlik

• Cisimleri kullanarak afla¤›daki
gibi yap›lar olufltural›m.

18

Cisimlerden hangisinin benzedi¤ini bulal›m:

küre

silindir

koni

küp

prizma

Araç ve Gereç
• Geometrik
cisimler
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Eflyalardan hangisinin flekline benzedi¤ini bulal›m:

Eflyalardan hangisinin flekline benzedi¤ini bulal›m:

Paketlerden hangisinin flekline benzedi¤ini bulal›m:

Nesnelerden hangisinin flekline benzedi¤ini bulal›m:



Ev hangi cisimlerden yap›lm›flt›r? Yuvarlak içine
al›n›z.

1

2

3

20

Resimdekilerden hangisi flekline benzemektedir?

Afla¤›dakilerden hangisi prizmaya benzemektedir?
‹flaretleyiniz.

20

Ç.K.
16-18

‹flaretleyiniz.
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Uzamsal ‹liflkiler
Çitin içindekileri inceleyelim.

 Köpek hangi hayvan›n üzerinde durmaktad›r?
 En üstte olan hayvan hangisidir?
 Kedi hangi hayvan›n alt›nda durmaktad›r?



22

Etkinlik

• S›n›f dolab›m›zdaki eflyalar› inceleyelim.
• Eflyalar›n konumlar›n› arkadafllar›m›za anlatal›m.

Resimlerdeki kedilerin ve köpeklerin konumlar›n› s›rayla
inceleyelim:

Köpek çukurdad›r.
Kedi tümsektedir.

Kedi evin içindedir.
Köpek evin d›fl›ndad›r.

Kedi yüksektedir.

S›n›f›n›z›n çevresinde okulun hangi bölümleri oldu¤unu
söyleyiniz.

Köpek alçaktad›r.
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Köpek masan›n üstündedir.

Kedi masan›n alt›ndad›r.

Kedi size göre küpün
solundad›r.

Köpek size göre küpün
sa¤›ndad›r.

Kedi topa uzakt›r.

Köpek topa yak›nd›r.

Kedi koltu¤un arkas›ndad›r.

Köpek koltu¤un önündedir.
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1 Hangi hayvan bitifl çizgisine daha yak›nd›r? Yuvarlak
içine al›n›z.

2

3 Merdivenin üstündeki
çocu¤u yuvarlak içine al›n›z.

4 Resmi inceleyiniz.
a. Telefon kulübesinin içindeki
kifliyi gösteriniz.
b. Telefon kulübesinin d›fl›nda
kimler var? Anlat›n›z.

Giray, beden e¤itimi dersinde
sa¤›na döndü¤ünde hangi
arkadafl›n› görür? Yuvarlak
içine al›n›z.

Ç.K.
18-20

Aysun Giray Beyda
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Efllerini Bulal›m
Resmi inceleyelim.

 Palyaço üzerinde ayn› olanlar› söyleyiniz.
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Etkinlik

• Ö¤retmeninizin verece¤i cisimleri
masan›n üzerine koyal›m.
• Efl olanlar› gösterelim.

Efl olan nesneleri iflaretleyelim:

Efl olmayan nesneyi iflaretleyelim:

Arkadafllar›n›zla benzer ve farkl› yönlerinizi bulunuz.

Araç ve Gereç
• Geometrik
cisimler
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1 Efli olmayan hayvan› iflaretleyiniz.

2 Efl olan nesneleri yuvarlak içine al›n›z.

3 Kutudaki çantan›n eflini iflaretleyiniz.

Ç.K.
21
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME

1 Örüntüdeki iliflkiyi söyleyiniz.

2 Örüntüye göre boflluklara hangi flekiller gelmelidir?
Oklarla gösteriniz.

3 Resmi inceleyip sorular› cevaplay›n›z.

a. Resimde küreye benzeyen nesneler hangileridir?
b. Resimde prizmaya benzeyen nesneler hangileridir?
c. Resimde koniye benzeyen nesneler hangileridir?
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4

küp silindir

5 Resmi inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.
a. Evin etraf›nda neler
görüyorsunuz?
b. Yüksekteki kuflu yuvarlak
içine al›n›z.
c. Size göre evin solunda
neler var?
ç. Evin içinde hangi hayvan
var?
d. Evin d›fl›nda hangi
hayvanlar var?

6 Hangi hayvan çiçe¤e
daha yak›n? Yuvarlak
içine al›n›z.

prizma

Yandaki saks›ya benzeyen cisim
afla¤›dakilerden hangisidir? ‹flaretleyiniz.
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7

a. Efl olan oyuncaklar› söyleyiniz.
b. Efli olmayan oyuncakları yuvarlak içine alınız.

8

a. Kar›nca nerede duruyor?
b. Çocuk nerede duruyor?

Resmi inceleyip sorular› cevaplay›n›z.

Ç.K.
22

Resmi inceleyip sorular› cevaplay›n›z.
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Uzunluklar› Ölçme
Uzunluklar› Bulal›m, Say›lar› Ö¤renelim

 Hangi zürafa muzlar› yiyebilir? Sebebini
aç›klay›n›z.
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• Kalem, atafl ve silgimizi masan›n
üzerine koyal›m.
 Hangisi daha uzun?
 Hangisi daha k›sa?

Etkinlik

En uzun trafik lambas›n› iflaretleyelim:

En k›sa palyaçoyu iflaretleyelim:

Araç ve Gereç
• Kalem
• Atafl
• Silgi
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Zürafalar boy s›ras›na girmifl. Bafltaki zürafay› s›radaki
yerine okla götürelim:

Hangi araban›n gidece¤i yol daha uzundur?
Aç›klay›n›z.

1

Boy uzunluklar› ayn›
olan çocuklar› yuvarlak
içine al›n›z.

2
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Kitaplar› boylar›na uygun raflara okla yerlefltiriniz.3

Soldaki kalemi s›radaki yerine okla yerlefltirelim.4

Boyu en k›sa olan a¤ac› iflaretleyiniz.5

Ç.K.
23-24
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Hangisi Az? Hangisi Çok?
Çiftlikteki hayvanlar› inceleyelim.

 En çok olan hayvan hangisidir?
 En az olan hayvan hangisidir?
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Etkinlik

• Çay ve su barda¤›n› fasulyelerle
doldural›m.
 Hangi barda¤›n içinde daha

fazla fasulye oldu?

Hayvanlardan say›s› çok olanlar› boyayal›m:

Elma say›s› daha az olan a¤ac› iflaretleyelim:

Araç ve Gereç
• Fasulyeler
• Su barda¤›
• Çay barda¤›
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Ayfle teyzenin hangi elindeki filede daha çok portakal
var? ‹flaretleyiniz.

1

Hangi hayvan›n ayak say›s› daha az? ‹flaretleyiniz.2

Hangi rafta daha çok kitap var? ‹flaretleyiniz.3

Ç.K.
25
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Sevimli Rakamlar Ailesi

 Resimde kaç tane      oldu¤unu bulal›m.

 Resimde kaç tane       oldu¤unu bulal›m.



39

 Nesnelerin say›lar›n› bulal›m.



40

Resmi inceleyelim.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.
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 Hayvanlar›n ve nesnelerin say›lar›n› bulal›m.



42

Resmi inceleyelim.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.
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 Nesnelerin say›lar›n› bulal›m.
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Resmi inceleyelim.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.



45

 Nesnelerin say›lar›n› bulal›m.
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Resmi inceleyelim.

 Resimde kaç tane oldu¤unu bulal›m.

 Afla¤›da kaç tane
oldu¤unu bulal›m.

 Afla¤›da kaç tane
oldu¤unu bulal›m.



47

 A¤açta kaç tane     oldu¤unu bulal›m.

 Kutuda kaç tane kedi oldu¤unu bulunuz.

 Rafta kaç tane kitap oldu¤unu bulunuz.



48

Resimde neler görüyorsunuz? Anlat›n›z.1

a. Resimde verilenlerin say›lar›n› bulup noktal› yerlere
yaz›n›z.

4
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b. $?# yerine hangi hayvan›n gelece¤ini söyleyiniz.

c. Bofl kutulara s›ras›yla uygun rakamlar› yaz›n›z.

5

3

6

2

1



12

7 6

5
0 9

8
4 3

Çekmecelerdeki boncuk say›lar› anahtarlar›n
üzerlerine yaz›lm›flt›r. Do¤ru anahtarlar› bulup
örnekteki gibi efllefltiriniz.

50

2

Ç.K.
26-33
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME

1 Hangi tafl›t daha uzun? ‹flaretleyiniz.

2 Hangi müzik aleti daha çok? ‹flaretleyiniz.

3 Evinizin telefon numaras›n› yaz›n›z. Hangi rakamlar›
yazd›n›z?

Telefon Numaram



a. K›y›da kaç tane        var?

b. Odunun üstünde kaç tane        var?

c. Yapraklar›n üstünde kaç tane        var?

52

4 Mehmet’in boy
s›ras›ndaki yerini
okla gösteriniz.

5 Resmi inceleyiniz.

Mehmet
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6 Arabalar›n içinde kaç tane köpek var? Boflluklara
yaz›n›z.

7

a. Resimde kaç tane          var?

b. Resimde kaç tane          var?

c. Resimde kaç tane        var?

ç. Resimdeki en k›sa a¤ac› yuvarlak içine al›n›z.

Ç.K.
33
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 Yapt›¤›n›z cüzdan modelini süsleyebilirsiniz.

1 2

3 4

5

Cüzdan

Kâ¤›d› afla¤›daki s›raya göre katlayarak bir cüzdan
modeli yapabilirsiniz.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

1 Efl olan nesneleri iflaretleyiniz.

2 Size göre tilkinin solunda hangi hayvan var?
Yuvarlak içine al›n›z.

3

a. Dal›n üstündeki maymunlar›
yuvarlak içine al›n›z.
b. A¤açta kaç maymun
vard›r? Cevab› gösteren say›
kutucu¤unu boyay›n›z.

Resmi inceleyiniz.

3 4 5
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4 Örüntü hangisiyle devam etmelidir? ‹flaretleyiniz.

5 Hangi salyangozun boynu daha uzun? ‹flaretleyiniz.

6 Hangi rafta daha çok ayakkab› var? ‹flaretleyiniz.
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7 Keman›n uzunlu¤una göre gelmesi gereken yeri
okla gösteriniz.

8 Resmi inceleyiniz.

a. Resimde kaç tane        var?

b. Resimde kaç tane    var?

c. Pastan›n alt›nda olan nesneyi söyleyiniz.

ç. Pastan›n üstünde olan nesne hangisidir?
‹flaretleyiniz.
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9 Resimde kullan›lmayan cisimleri iflaretleyiniz.

10

a. Otobüsün içinde kaç kifli var?
b. Otobüsün d›fl›nda kaç kifli beklemektedir?
c. Otobüsün üstünde kaç kedi var?

Ç.K.
34-36



SAYILAR, TABLO VE
ZAMANI ÖLÇME



Say›lar

60

Maymun kaç tane muz seçmifltir?

• Bir avuç atafl› masan›n
üzerine koyal›m.
• Atafllardan 2 tanesini
seçelim.

Etkinlik

Say› Kadar Nesneyi Seçelim

T›rt›llardan 7 tanesini
yuvarlak içine alal›m:

Araç ve Gereç
• Atafl
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1 Yuvarlak içine al›nan u¤ur böceklerinin say›s›n› yaz›n›z.

2 Yuvarlak içine al›nan salyangozlar›n say›s›n› yaz›n›z.

3 Ar›lardan 6 tanesini yuvarlak içine al›n›z.

Ç.K.
38
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Etkinlik

Saymaya Bafll›yorum

 Her bir kolide kaç tane yumurta var?
 Resimde toplam kaç tane yumurta oldu¤unu bulunuz.

• Abaküsteki boncuklar› onar onar
sayal›m.
Abaküste kaç tane boncuk var?

Araç ve Gereç
• Abaküs



63

Kufllar›, onar onar sayal›m. Kaç tane kufl oldu¤unu
bulal›m:

Resimdeki     say›s› kadar yuvarla¤› boyayal›m:

10

20

30

40

40 tane kufl vard›r.
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1 Tabaklardaki kurabiye say›lar›n› onar onar sayarak
bulunuz.

3 Bal›klar›n say›s›n› birer birer sayarak bulunuz.



65

4 Resmi inceleyiniz.

 Resimde kaç tane tafl var? Say›n›z.
 Tafllar üzerindeki hayvanlarla eflleflen say›lar›

söyleyiniz.

Ç.K.
39-40

Bafllang›ç
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Onluk ve Birlikler Olufltural›m
Akvaryumda kaç tane bal›k oldu¤unu söyleyelim.

Etkinlik

• Akvaryumdaki      say›s› kadar
sayma çubu¤u alal›m.
• Paket lasti¤iyle ba¤layal›m.
Ba¤lad›¤›m›z kaç tane çubuk vard›r?

Uçurtmalardan 10 tanesini yuvarlak içine alal›m. 10
say›s›n› yazal›m:

Araç ve Gereç
• Sayma çubuklar›
• Paket lasti¤i



10 tane nesne bir araya gelerek 1 onluk oluflturur.
Kalan nesneler ise birlik say›s›n› verir.

67

Etkinlik

• 10’dan fazla say›da çubuk alal›m.
• Çubuklardan 10 tanesini ay›ral›m.
• Ay›rd›¤›m›z çubuklar› paket lasti¤iyle ba¤layal›m.
• Çubuklar›n yan›na 1 tane daha çubuk koyal›m.
Kaç tane çubuk elde etmifl olduk?

Kaçar tane çubuk oldu¤unu bulup yanlar›na yazal›m:

1 onluk 1 birlik

11

1 onluk 2 birlik

12

Araç ve Gereç
• Paket lasti¤i
• Sayma çubu¤u

a.

b.
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1 onluk 3 birlik

13

1 onluk 4 birlik

14

1 onluk 5 birlik

15

1 onluk 6 birlik

16

1 onluk 7 birlik

17

c.

ç.

d.

e.

f.



69

1 onluk 8 birlik

18

1 onluk 9 birlik

19

1 ‹çinde 15 tane saks› olan kutuyu iflaretleyiniz.

2 ‹çinde 16 tane nesne olan kutuyu iflaretleyiniz.

g.

¤.



70

3 Kelebeklerin say›s›n›
bulunuz. Buldu¤unuz
say›da kaç tane onluk
ve birlik oldu¤unu
yaz›n›z.

onluk birlik
4 Kaplumba¤alardan 1 onluk ve 1 birli¤i yuvarlak içine

al›n›z.

5 Kutulardaki k›rm›z› boncuklar›n say›lar›n› yanlar›na
yaz›n›z.

a.

b.

Ç.K.
41-43
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME

1 Hangi binada 12 tane pencere var? ‹flaretleyiniz.

2 Oyun park›ndaki a¤aç say›s›n› onar onar sayarak
bulunuz.
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3 Çukurda kaç tane misket var?

4 Onluk ve birliklerine ayr›lan say›y› bulunuz. Buldu¤unuz
say› kadar portakal› yuvarlak içine al›n›z.

onluk birlik
1 7

5 Y›ld›zlardan 12 tanesini yuvarlak içine al›n›z.

Ç.K.
44
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Bire Bir Efllefltirelim
Say›lar, Tablo ve Ölçme

K›z dansç›larla erkek dansç›lar› efllefltirelim.

 Efllefltirilemeyen kaç dansç› kald›?
 K›z dansç›lar m› erkek dansç›lar m› daha çoktur?
Etkinlik

• 5 tane fasulye alal›m.
• 3 tane plastik bardak alal›m.
• Her bir barda¤a 1 tane fasulye yerlefltirelim.
Fasulyeler mi bardaklar m› daha çoktur?

Araç ve Gereç
• Fasulye
• Plastik bardak
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Tavuklar›n say›lar›n› karfl›laflt›ral›m:

Önce kümeslerdeki tavuklar› efllefltirelim.

“5 tavuk, 7 tavuktan azd›r.”

Bunu afla¤›daki gibi de ifade edebiliriz.
“7 tavuk, 5 tavuktan çoktur.”
“5 tavuk, 7 tavuktan eksiktir.”



75

Afla¤›daki flapkalar› renklerine göre elbiselerle efllefltirelim.
Say›lar›n› karfl›laflt›ral›m:

4 tane flapka ve 4 tane elbise var.
fiapka say›s› elbise say›s›na eflittir.

Bunu afla¤›daki gibi de ifade edebiliriz.
fiapka say›s› elbise say›s›yla ayn›d›r.
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1 Ö¤rencilerle sorular› efllefltiriniz. Ö¤renci say›s› m›,
soru say›s› m› büyüktür?

2

3 Kalemlerle kalemt›rafllar› efllefltiriniz.

Hangisinin daha az oldu¤unu belirtiniz.

Ç.K.
45-46

Köpeklerle kemikleri efllefltiriniz. Köpeklerin say›s› m›,
kemiklerin say›s› m› daha küçüktür?
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S›ra Bildiren Say›lar
Resmi inceleyelim.

 Hangi hayvan bayra¤a daha yak›nd›r?

Etkinlik

• Bir apartman resmi çizelim.
Çizdi¤imiz apartman kaç katl›d›r?
Siz çizdi¤iniz apartman›n kaç›nc› kat›nda oturmak

istersiniz? Neden?
Oturmak istedi¤iniz kat› sar›ya boyay›n›z.
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Cisimlerin kaç›nc› s›rada olduklar›n› bulal›m:

Küp: 1. ve 3. s›rada
Silindir: 2. ve 5. s›rada
Küre: 4. s›rada

$.# iflareti rakam›n
hemen sa¤›na geldi¤i
zaman s›ra bildirir.

Günlük sorumluluklar›n›z› s›ra sayıları kullanarak
yaz›n›z.

Çocuklar›n yar›fltaki s›ralar›n› kutulara yaz›n›z.1
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Resmin çizim aflamalar›n› s›ralay›n›z.2

Bir aile merdivenlerden ç›karak evlerine ulaflmak
istiyor.

3

a. Anne kaç›nc› basamaktad›r?
b. 5. basamakta kim durmaktad›r?
c. Baba bir ad›m daha att›¤›nda kaç›nc› basamakta
olur?

1.

Ç.K.
47-48
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Tablo
Resmi inceleyelim.

 Kutularda say›lar› verilen hayvanlar› üstteki resimde
bularak iflaretleyiniz.

7 3 1

Resmi inceleyiniz.
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Etkinlik

• Kâ¤›d›m›z› katlay›p iki bölüme
ay›ral›m.
• Bir bölüme istedi¤imiz say›da köpek çizelim.
Kaç tane köpek resmi çizdiniz?

• Köpek resminin alt›na say›s›n› yazal›m.
• Kâ¤›d›n di¤er bölümüne istedi¤imiz say›da kedi
çizelim.
Kaç tane kedi resmi çizdiniz?

• Kedi resimlerinin alt›na say›s›n› yazal›m.

Okul kantininde salı günü sat›lan yiyeceklerin say›s›
tabloda verilmifltir. Tabloya bakarak salı günü sat›lan
yiyeceklerin say›s›n› söyleyelim:

Araç ve Gereç
• Kâ¤›t

Tablo: Yiyecekler

17

15

8

17 tane        sat›lm›flt›r.

15 tane      sat›lm›flt›r.

8 tane       sat›lm›flt›r.
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Tabloyu inceleyiniz. En fazla
say›da olan sebzeyi yuvarlak
içine al›n›z.

1

A¤açtaki kufllar›n say›s› tabloda verilmifltir.2

Tabloyu inceleyiniz.3

Tabloda hangi nesneden kaç
tane oldu¤unu yanlar›na yaz›n›z.

Tablo: Sebzeler
Sebzeler Say›s›

7

9

14

Kufllar Say›s›
4

3

3

Tablo: A¤açtaki Kufllar

Nesneler Say›s›
9

12

4

Tablo: Nesneler

a. En fazla hangi renkte kufl var?
b. Hangi renkteki kufllar›n say›s› eflittir?

Ç.K.
49-50
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Saat Kaç?
Saatin üzerinde gördü¤ümüz say›lar› söyleyelim.

 Çubuklar›n uzunluklar›n› karfl›laflt›ral›m. Hangisi daha
uzundur?
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Etkinlik

• ‹ki kiflilik gruplara ayr›lal›m.
• Çal›flma kitab›n›n Ek-5 numaral›
sayfas›ndaki saat modelini ve çubuklar› keselim.
• Çubuklar› noktal› yerlerinden raptiyeyle saatin
ortas›ndaki noktaya takal›m.
• Uzun çubu¤u 12’nin üzerine yerlefltirelim.
• K›sa çubu¤u ise 2’nin üzerine yerlefltirelim.
Saat kaç› gösteriyor?
Saat modelini anlatan bir sunu yapabilirsiniz.

Saatin uzun çubu¤una $yelkovan#, k›sa
çubu¤una $akrep# denir.

Araç ve Gereç
• Makas
• Raptiye

Emre saat 8’de evden
ç›k›yor.

Resmi inceleyelim. Emre’nin evden ç›k›fl ve yemek
yedi¤i zaman› belirleyelim:

Emre saat 12’de yemek
yiyor.

a. b.



Çocuklar›n saat kaçta oyun oynad›klar›n› bulal›m:

Saatte akrep 4’ün, yelkovan 12’nin üzerindedir.
Çocuklar oyun oynarken saat 4’tür.

Yelkovan saat bafllar›nda 12’nin üzerindedir.

85

Dersimiz sabah 9’da bafll›yor. Derse bafllama zaman›n›
gösteren saat modeli olufltural›m:

Saat 9’u modellerken akrep 9’u
göstermelidir. Saat bafllar›nda ise
yelkovan 12’yi göstermelidir.
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1 Bilge her sabah saat 7’de kahvalt› yap›yor. Bilge’nin
kahvalt› saatini iflaretleyiniz.

2 Saat bafllar›n› oluflturmak için saatlere akrep çiziniz.

3 Belirtilen zaman› yanl›fl gösteren saati iflaretleyiniz.

a. Saat 6 b. Saat 10 c. Saat 1

a. Saat 12 b. Saat 4 c. Saat 8

Ç.K.
51-52
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME

1 Cansu’nun okulundaki müzik aletlerinin
say›s› tabloda verilmifltir. Tabloya
göre en fazla olan müzik aleti
hangisidir? ‹flaretleyiniz.

2 Saatlerin kaç› gösterdi¤ini boflluklara yaz›n›z.

3

4 Kaç›nc› s›ralardaki elmalar›n rengi yeflildir?

a. b. c.

Ok yard›m›yla kufllar› yuvalar›yla efllefltiriniz.

Yuva say›s› ile kufl say›s›n› karfl›laflt›r›n›z.

Ç.K.
52

17 9 5

Tablo: Müzik
   Aletleri
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Bafllang›ç noktas›ndan bitifl noktas›na ulafl›n›z.
Yolunuzun üzerindeki say›lar› boyay›n›z.
Bafllang›çtan bafllayarak bitifle kadar hangi
say›lar› boyad›n›z?

1

3 4

7

2
5

6
89
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

1 Bir s›n›ftaki eflya say›s›n› belirten
tabloyu inceleyiniz. Tabloya göre
do¤ru olan ifadelerin bafl›na “ “
iflareti koyunuz. Yanl›fl olanlar›n
bafl›na “x“ iflareti koyunuz.
a. ........... Tablonun 1. s›ras›nda
makas vard›r.
b. ........... S›n›fta en çok 3. s›radaki
eflyadan vard›r.
c. ........... S›n›fta en az say›da olan
eflya silgidir.

2 Saatlerin kaç› gösterdi¤ini noktalı yerlere yaz›n›z.

3 Kutuya koyulacak 10 tane yumurtay› yuvarlak içine
al›n›z.

a. b. c.
10

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

17

19

3

9

Tablo: Sınıftaki
Eflyalar
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4 Hangi tabloda 14 say›s›n›n onluk ve birlikleri do¤ru
olarak verilmifltir? ‹flaretleyiniz.

a. onluk birlik
4 1

b. onluk birlik
0 4

c. onluk birlik
1 4

5 Resimlerde verilenleri inceleyiniz. Boflluklara $fazlad›r#
veya $azd›r# kelimelerinden uygun olan› yaz›n›z.

6 Kitapl›kta kaç tane
kitap oldu¤unu onar
onar sayarak bulunuz.

a. Limonlar, portakallardan ....................... .
b. Aylar, y›ld›zlardan ................... .
c. Portakallar, aylardan ...................... .

Ç.K.
58-60
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Matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas›n› keflfetmeniz için kitab›m›zda de¤iflik
köflelere yer verdik. Bu köfleler sayesinde ö¤renirken e¤lenecek ve matemati¤in
hayat›m›zdaki yerini fark edebileceksiniz. Bu köfleleri birlikte tan›yal›m:

Ünite kapak sayfas›nda ünitenin s›ras›, ünite ad› ve ünite ile
ilgili foto¤raf yer al›r.

MATEMAT‹K HEYECANI

Üniteler bölümlere ayr›lm›flt›r.
Bu bafll›k bölümü gösterir.

Bölüm bafll›klar› bu flekilde
verilmifltir.

Geometriyle Bafllayal›m

Konu bafll›klar› bu flekilde
verilmifltir.

Efllerini Bulal›m

B



Ünite boyunca ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› sa¤layacak al›flt›rma
ve problemlerdir.

Ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› ve pekifltirmenizi sa¤layacak
basit uygulamalard›r.

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

Ürün dosyan›zda saklamak için seçti¤iniz ürünleri
de¤erlendirmeyi sa¤layan formdur.

Belirtilen etkinlikteki çal›flman›zda, kendinizi de¤erlendirmeyi
sa¤layan formdur.

Belirtilen etkinlikte, arkadafllar›n›z›n çal›flmalar›n›
de¤erlendirmeyi sa¤layan formdur.

Belirtilen etkinlikteki grubunuzu de¤erlendirmeyi sa¤layan
formdur.

C



D



MATEMAT‹K HEYECANI

Ders kitab›n›z›n 1. ünitesini inceleyiniz. Bu ünitedeki
konuları gösteren resimleri iflaretleyiniz.
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Örüntü
Geometriyle Bafllayal›m

1 Balonları uygun renklere boyayarak örüntüyü
tamamlayınız.

2 Boncuklar› uygun renklere boyayarak örüntüleri
tamamlayınız.
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3 Örüntünün bir parçası kopmufl. Eksik parçayı
iflaretleyiniz.

4 Örüntüde noktalı yere hangi resim gelmelidir? Resmi
yuvarlak içine alınız.

5 Örüntüdeki nesneler arasındaki iliflkiyi söyleyiniz.
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Nesneleri Tan›yal›m

1 Robotların üzerinde küp, silindir ve küreler
bulunmaktadır. Cisimleri onlara benzeyen nesnelerle
efllefltiriniz.
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2  flekline benzeyen nesneleri yuvarlak içine alınız.

3

4 Nesneleri benzerleriyle örnekteki gibi efllefltiriniz.

flekline benzeyen mumu yuvarlak içine al›n›z.
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Uzamsal ‹liflkiler

2 A¤acın üzerindeki yaprakları yeflile boyayınız.

Yüksekte olan çocu¤u yuvarlak içine al›n›z.1
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3 Kafesin dıflındaki kuflları boyayınız.

4 Size göre farenin sa¤›nda olan peyniri iflaretleyiniz.

5 Kırmızı arabanın arkasındaki arabayı iflaretleyiniz.



20

6 A¤acın içinde olan hayvanı yuvarlak içine al›n›z.

7 Çeflmeye yakın olan çocu¤u iflaretleyiniz.

8 Çukurda olan hayvanı boyayınız.
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1 Nesnelerin efllerini bulunuz. Eflleri aynı renge boyay›n›z.

Efllerini Bulal›m

2 Efli olmayan nesneyi yuvarlak içine alınız.
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Bu zamana kadar ö¤renmifl oldu¤unuz konuları belirten
resimleri inceleyiniz.

Afla¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. En kolay ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Konuyu
gösteren resmin alt›ndaki kutucu¤u pembeye boyayınız.
2. En çok e¤lendi¤iniz etkinlik, hangi konudayd›? Konuyu
anlatan resmin alt›ndaki kutucu¤u mavi renge boyayınız.
3. Anlamakta zorlandı¤ınız konu hangisiydi? Konuyu
anlatan resmin alt›ndaki kutucu¤u iflaretleyiniz.



23

Uzunluklar› Ölçme

Uzunluklar› Bulal›m, Say›lar›
Ö¤renelim

1 Yeflil atk›n›n uzunluk s›ras›ndaki yerini okla gösteriniz.

2 En uzun binayı iflaretleyiniz.
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3 Uzunlukları aynı olan kutuları sarıya boyayınız.

4 En kısa lambayı iflaretleyiniz.

5 En kısa merdiveni iflaretleyiniz.
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Hangisi Az? Hangisi Çok?

1 Meyvelerden çok olanı boyayınız.

2 Hayvanlardan çok olanı iflaretleyiniz.

3 Hangi sepette daha çok çamaflır birikmifltir?
‹flaretleyiniz.
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Sevimli Rakamlar Ailesi

1 Masaların üzerindeki eflya veya canl›lar›n sayısını
örneklerdeki gibi yazınız.

a. 1 1

b. 2 2

c. 3 3
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ç. 4 4

d. 5 5

e. 6 6
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f. 7 7

g. 8 8

¤. 9 9
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2 Kaç tane bezelye tanesi oldu¤unu kutulara yazınız.

3 Havuçlardan, altında yazan sayı kadarını boyayınız.

h. 0 0

0 1 2 3 4 5
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4 fiemsiyelere kaç tane ya¤mur damlası düfltü¤ünü
altlarına yazınız.

5 Boncukların üzerinde yazan sayılar kadarını boyayınız.

6 Boyanmıfl boncuk sayısını üzerine yazınız.

2 6 3 9
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7 Resmi inceleyiniz.

Resimde gördü¤ünüz canlıların sayısını kutucuklara
yazınız.
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8 A¤açlardaki elma sayılarını bularak yuvarlak içine
alınız.

4 5 6 2 3 4

1 2 3 6 7 8

1 2 3 7 8 9

a. b.

c. ç.

d. e.



33

9 Kutulardaki meyve sayısını 6’ya tamamlayınız.
Çizdi¤iniz meyveleri boyayınız.

Bu üniteyle ilgili olarak afla¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. En çok hangi konuyu ö¤renmekten hofllandınız?
2. En çok hangi konuyu ö¤renirken zorlandınız?
3. Zorlandı¤ınız durumlarda kimlerden yardım aldınız?
4. Daha iyi ö¤renebilmek için ne yapmalısınız?
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

1 Efl olanları iflaretleyiniz.

2 Size göre pembe kuflun sa¤ındaki kuflu iflaretleyiniz.

3 En üstteki çiçek hangi renktir?

4 Kufllar boy uzunluklarına göre dizilmifltir. Papa¤an›
sıradaki yerine okla götürünüz.
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5 Örüntüyü hangi nesneyle devam ettirmeliyiz? Nesneyi
yuvarlak içine alınız.

6 Resimdeki hayvanlardan kuyru¤u en k›sa olan›
iflaretleyiniz.

7 En az çorab›n oldu¤u sepeti iflaretleyiniz.



8 Sayısı az olan nesne hangisidir? ‹flaretleyiniz.

9 Kutulardaki nesne sayılarını altlarına yazınız.

10 Kaç tane yapıfltırıcı oldu¤unu yanına yazınız.

36

10

9

8
7

6
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SAYILAR, TABLO VE
ZAMANI ÖLÇME

Ders kitab›n›z›n 2. ünitesini inceleyiniz. Bu ünitedeki
konuları gösteren resimleri iflaretleyiniz.

13
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Sayılar
Sayı Kadar Nesneyi Seçelim

1 Kelebeklerden 3 tanesini yuvarlak içine alınız.

2 U¤ur böceklerinden 6 tanesini yuvarlak içine alınız.

3 Yuvarlak içine alınan karınca sayısını yazınız.



39

1 Çiçe¤in üzerindeki u¤ur böceklerini birer birer sayınız.

Saymaya Bafllıyorum



a.

ç.

b.

d.

c.

e.
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2 Otobüslerde kaçar tane çocuk oldu¤unu birer birer
sayarak bulunuz.

4 Resimdeki balon sayısı kadar yuvarla¤ı boyayınız.
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1 Resimlerdeki hayvanlar›n sayılarını bofl bırakılan
yere yazalım.

Onluk ve Birlikler Oluflturalım

a.

b.

c.

ç.
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2 Resimlerde kaçar tane yumurta oldu¤unu bulunuz.
Buldu¤unuz sayı kadarını, kutudaki yumurtaları
boyayarak gösteriniz. Boflluklara uygun sayıları
yazınız.

a.

b.

c.

_____ onluk _____ birlik

_____ onluk _____ birlik

_____ onluk _____ birlik

______

______

______

1 2

12
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3 Kutularda verilenlerin kaç tane oldu¤unu bulunuz.
Buldu¤unuz sayıyı yuvarlak içine alınız.

17 18 19

8 9 10

10 11 1210 11 12

15 16 17

14 15 16

a.

c.

d.

b.

ç.

e.
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Bu zamana kadar ö¤renmifl oldu¤unuz konuları belirten
resimleri inceleyiniz.

Afla¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. En kolay ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Konuyu
gösteren resmin alt›ndaki kutucu¤u pembeye boyayınız.
2. En çok e¤lendi¤iniz etkinlik, hangi konudayd›? Konuyu
anlatan resmin alt›ndaki kutucu¤u mavi renge boyayınız.
3. Anlamakta zorlandı¤ınız konu hangisiydi? Konuyu
anlatan resmin alt›ndaki kutucu¤u iflaretleyiniz.
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Bire Bir Efllefltirelim
Sayılar, Tablo ve Ölçme

Arabaları park yerleriyle okları kullanarak efllefltiriniz.
Park yeri say›s›yla arabaların sayısını karflılafltırınız.

1

Palyaçolarla bisikletleri oklar yard›m›yla efllefltiriniz.
Palyaço say›s›yla bisiklet sayısını karflılafltırınız.

2
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Sar› ve k›rm›z› çiçekleri örnekteki gibi efllefltiriniz.3

Afla¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların baflına $ #
iflareti koyunuz.
a.____ K›rm›z› çiçek sayısı sar› çiçek sayısından büyüktür.
b.____ Sarı çiçeklerin sayısı küçüktür.
c.____ 2 sarı çiçek efllefltirilmemifltir.

4 Çocuklarla bayrakları örnekteki gibi efllefltiriniz.
Az olan grubu yuvarlak içine alınız.
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1. kutuya bir elma resmi çiziniz.
2. kutuya bir kiraz resmi çiziniz.
3. kutuya bir portakal resmi çiziniz.

1

Vagonlarda bulunan canl›lar› inceleyiniz. Soldan
kaç›nc› s›radaki vagonlarda bulunanlar birbirleriyle
efltir? ‹flaretleyiniz.

2

Sıra Bildiren Sayılar
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4

5

Kırmızı flapkalı çocuk kaçıncı sıradadır?

Serkan, piyanonun soldan kaçıncı tufluna basmıfltır?

‹çinde en çok cevizin bulundu¤u tabak soldan kaçıncı
sıradadır?

3
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1

Tabloda sayıları belirtilen hayvanları resimde
bularak boyayınız.

Tablo

Hayvanlar

Sayılar 3 3 1 1

Tablo: Resimdeki Hayvanlar

Resmi inceleyiniz.
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2 Tabloyu inceleyiniz. Tablodaki
eflyaların sayısı kadar
yuvarla¤ı boyayınız.

3 fiekilde kullanılan cisimlerin sayısını
gösteren tabloyu inceleyiniz.

Afla¤ıdaki cümlelerde yer alan
bofllukları tabloya göre doldurunuz.

a. fiekilde, ... tane  kullanıldı.

b. fiekilde, ... tane  kullanıldı.
c. En fazla sayıda kullanılan
cisimden ............. tane kullan›ld›.

Oyuncaklar

15

19

12

Sayısı

Tablo: Oyuncaklar

1

3

0

0

1

Tablo: Cisimler



51

Saat Kaç?

2 Saat bafllarını oluflturmak için saatlere akrep çiziniz.

a. Saat 1 b. Saat 10 c. Saat 8

1 Saat bafllarını oluflturmak için saatlere yelkovan
çiziniz.
a. Saat 7 b. Saat 3 c. Saat 12
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Bu üniteyle ilgili afla¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. En çok hangi konuyu ö¤renmekten hofllandınız?
2. En çok hangi konuyu ö¤renirken zorlandınız?
3. Zorlandı¤ınız durumlarda kimlerden nas›l yardım
aldınız?
4. Daha iyi ö¤renebilmek için ne yapmalısınız?

4 Saatlere uygun olarak akrep ve yelkovan çiziniz.
a. Saat 2 b. Saat 5 c. Saat 9

3 Verilen saatleri örnekteki gibi efllefltiriniz.

Saat 6
Saat 11 Saat 4

a. b. c.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

1 Palyaçolar elmaları çeviriyorlar. Elmaları tabloda
belirtilen renklere göre boyayınız.

3 Tabaktaki kurabiye sayısını
onluk ve birliklerine ayırarak
tabloya yazınız.

Onluk Birlik

2 Soldan beflinci sıradaki çocu¤un k›yafetinin rengini
yazınız.

4 3

Tablo: Elmalar



54

4 Verilen saati model üzerinde
gösteriniz.

Saat 8
5 Kutuda kaç tane

boncuk oldu¤unu onar
onar sayarak bulunuz.
‹çlerinden 19 tanesini
yuvarlak içine alınız.

Ders kitab›n›n 84. sayfas›ndaki etkinlik sonundaki
sunumlar› izleyiniz. Sunumları izlerken afla¤ıdaki formu
doldurarak arkadafllar›n›z› de¤erlendiriniz.

Evet Hayır

1. Yapmıfl oldukları saat modeli do¤rudur.
2. Gruptaki arkadaflların hepsi söz aldı.
3. Gruptaki arkadaflların çalıflmaları
ilginçti.

Grubun Adı: ......................................................
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PERFORMANS GÖREV‹ ÖRNE⁄‹: ÇIKARMA ‹fiLEM‹

S›n›f ‹çerik Beklenen
Performans Süre De¤erlendirme

Dereceli
puanlama
anahtarı

3-4
gün

• Model oluflturma
• Açıklama yapma

Çıkarma ifllemlerini do¤ru
flekilde yapma1

Sevgili ö¤renciler,
Bu görevde sizlerden belirtilen malzemeleri kullanarak

çıkarma ifllemi modelleri oluflturmanız istenmektedir.
Çalıflmanızı yaparken afla¤ıdaki yönergeleri takip etmeniz
size kolaylık sa¤layacaktır:

1. Kullanaca¤ınız malzemeleri edininiz.
2. Farklı malzemeleri kullanarak karton üzerine çıkarma

ifllemi modelleri oluflturunuz. Bunun için;
• Kartona bir sayı yazınız. Bu sayının karflısına o  sayı kadar seçti¤iniz nesne

yapıfltınız. O sayı için yapıfltırdı¤ınız nesnelerin aynı türden olmasına dikkat
ediniz.

• Boya kalemlerinizi kullanarak yapıfltırdı¤ınız nesnelerden bir kısmını çember
içine alınız.

• Çember içine aldı¤ınız nesneler çıkarma ifllemindeki “çıkanı“ simgelemektedir.
Nesnelerle yaptı¤ınız çıkarma ifllemini nesnelerin yanına rakamlarla ifade ediniz.

3. Çalıflmanızı belirtilen zamanda ö¤retmeninize teslim ediniz.

Çalıflmanızın de¤erlendirilmesinde afla¤ıda verilen ölçütler kullanılacaktır.
Bu ölçütleri gerçeklefltirip gerçeklefltirmedi¤inizi tabloyu uygun flekilde iflaretleyerek
kontrol ediniz.

Araç-Gereç
• Mercimek,
fasulye, kürdan
• Karton
• Boya kalemleri
• Yapıfltırıcı

Ölçütler Evet Hay›r

1. Yeterli sayıda çıkarma ifllemi modeli oluflturdum.

2. Oluflturdu¤um çıkarma ifllemleri ile yazdı¤ım ifllemler uyumluydu.

3. Yaptı¤ım çıkarma ifllemleri do¤ruydu.

4. Çalıflmam temiz ve düzenliydi.

5. Çalıflmamı kendim yaptım.

6. Çalıflmam arkadafllarımın çalıflmalarından farklıydı.

Tablo: De¤erlendirme
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PERFORMANS GÖREV‹ ÖRNE⁄‹: BÜTÜNLER - YARIMLAR

S›n›f ‹çerik Beklenen
Performans Süre De¤erlendirme

Dereceli
puanlama
anahtarı

3-4
gün

• Model oluflturma
• Sunum yapma

Çevredeki nesneleri bütün
ve yarım olarak ayırt

etme
1

Sevgili ö¤renciler,
Bu görevde sizlerden belirtilen malzemeleri

kullanarak nesneleri bütün ve yarım olarak ayırmanız
istenmektedir. Çalıflmanızı yaparken afla¤ıdaki
yönergeleri takip etmeniz size kolaylık sa¤layacaktır:

1. Bir kartonu iki efl parçaya bölünüz. Parçalardan
bir tanesinin üzerine “yarımlar“, di¤erinin üzerine
ise “bütünler“ yazınız.

2. Çevrenizden topladı¤ınız farklı türdeki yaprakların bazılarını iki efl
parçaya ayırınız, bazılarını ise bütün olarak saklayınız.

3. Bütün olarak sakladı¤ınız yaprakları  “bütünler“ yazan bölüme ve 2
parçaya ayırdı¤ınız yaprakları ise “yarımlar“ yazan bölüme yapıfltırınız.

4. Yaprakların cinsini arafltırınız ve altlarına yazınız.
5. Hazırladı¤ınız karton üzerinde kaç tane yarım ve kaç tane bütün yaprak

oldu¤unu hazırladı¤ınız kartonun köflesine yazınız.
6. Görevinizi belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim ediniz.
7. Arkadafllarınıza hazırladı¤ınız çalıflmayı tanıtmak, bu çalıflmayı nasıl

yaptı¤ınızı ve bu çalıflmadan neler ö¤rendi¤inizi aktarmak için kısa bir sunu
hazırlayınız.

Araç-Gereç
• Çevreden toplanılan
yapraklar
• Makas
• Yapıfltırıcı
• Karton
• Kalem
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Sevgili ö¤renciler,
Bu projede sizlerden ormanda yaflayan hayvanlarla

ilgili arafltırma yapmanız, seçti¤iniz hayvanlar hakkında
bilgi toplamanız, bu hayvanların resimleri ile bir
poster oluflturmanız isteniyor.

Çalıflmanızı yaparken afla¤ıdaki yönergeleri takip
etmeniz size kolaylık sa¤layacaktır:

1. Farklı kaynaklardan ormanda yaflayan 5 hayvan hakkında bilgi toplayınız.
Topladı¤ınız bu bilgileri not ediniz.

2. Bir kartona orman resmi çizerek seçti¤iniz 5 hayvanın istedi¤iniz sayıda
resmini orman resminizin üzerine yapıfltırınız. Hayvan resimlerinin altına onlarla
ilgili topladı¤ınız bilgileri kısaca yazınız.

3. Her hayvan için kaç tane resim yapıfltırdı¤ınızı not ediniz.
4. Afla¤ıdaki soruları cevaplayanız:
• Hangi hayvanları seçtiniz? Neden?
• En çok hangi hayvanın resmini yapıfltırdınız?
• En az hangi hayvanın resmini yapıfltırdınız?
• Çizdi¤iniz orman resmi üzerine toplam kaç hayvan resmi yapıfltırdınız?
• Kaç tane hayvan resmi yap›flt›rd›¤›n›z› afla¤ıdaki tabloya yazınız:

PROJE ÖRNE⁄‹: ORMANDAK‹ HAYVANLAR

Dereceli puanlama anahtarı

• Poster oluflturma
• Açıklama yapma
• Kavramları ve matematik terimlerini do¤ru ve yerinde kullanma

1S›n›f

‹çerik

Beklenen
Performans
Süre

De¤erlendirme

• Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karflılafltırma
• 20’ ye kadar olan bir sayıya karflılık gelen çoklu¤u belirleme

Araç-Gereç
• Çeflitli kaynaklar
• Hayvan resimleri
• Karton
• Makas, yapıfltırıcı

1. hayvan 2. hayvan 3. hayvan 4. hayvan 5. hayvan

‹smi

Say›s›

5. Hazırladı¤ınız posteri tanıtmak ve soruların cevaplarını arkadafllarınızla
paylaflmak için kısa bir sunu hazırlayınız.

Tablo: Hayvanlar
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Sevgili ö¤renciler,
Bu projede sizlerden takvim modeli oluflturmanız

isteniyor.
Çalıflmanızı yaparken afla¤ıdaki yönergeleri takip

etmeniz size kolaylık sa¤layacaktır:
1. 12 ayı gösteren bir takvim edininiz.
2. Arkadafllarınıza do¤um günlerini sorunuz ve takviminizin üzerine renkli

kalemlerle iflaretleyiniz.
3. Bir kartona hangi tarihte hangi arkadaflınızın do¤um günü oldu¤unu

belirten renkli ka¤ıtlar yapıfltırınız.
4. Kartonun alt tarafına afla¤ıdaki tabloyu çiziniz. Tablodaki soruları

cevaplayarak tabloyu uygun flekilde doldurunuz:

PROJE ÖRNE⁄‹: ARKADAfiLARIMIN DO⁄UM GÜNLER‹

Dereceli puanlama anahtarı

• Arafltırma yapma
• Arafltırma sonuçlarını yazma
• Arafltırma sonuçlarını açıklama

1S›n›f

‹çerik

Beklenen
Performans
Süre

De¤erlendirme

• Takvim üzerinde günü ve ayı belirtme
• Rakamları okur ve yazar

Araç-Gereç
• 12 ayı içeren yıllık
takvim
• Karton

Her aydan kaç tane gün iflaretlediniz?

En çok gün iflaretledi¤iniz ay hangisi oldu?

Hiç iflaretlemedi¤iniz ay oldu mu? Hangisi?

Birinci ve on ikinci ayda kaç tane gün iflaretlediniz?

Bu projeyi yaparken neler ö¤rendiniz?

Buna benzer baflka bir proje daha yapmak ister
misiniz? Neden?

Tablo: Proje ‹le ‹lgili Soru ve Cevaplar
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SAAT MODEL‹





A

SÖZLÜK
A

ad›m: Yürümek için yap›lan ayak at›fllar›n›n her biri.
akrep: Saatin iki ibresinden küçü¤ü.
az: Al›fl›lm›fl olandan veya gerekenden eksik.

B
bütün: Eksiksiz, tam.

Ç
ç›kan: Ç›karma iflleminde bütünden al›nan say›.
ç›karma ifllemi: Say›lar aras›ndaki fark› bulma ifllemi.
çok: Say›, nicelik, de¤er bak›m›ndan büyük olan.

E
eksilen: Ç›karma ifllemindeki ilk say›.
efl: Birbirinin ayn› olan veya birbirine çok benzeyen iki fleyden
her biri.

R
rakam: Say›lar› göstermek için kullan›lan iflaretlerden her biri.

S
saat: Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eflit, altm›fl dakikal›k
zaman dilimi, zaman parças›.

T
toplam: Toplama iflleminin sonucu.
toplama ifllemi: Say›lar› birbirine ekleyip toplam›n› bulma ifllemi.
toplanan: Toplama iflleminde toplam› oluflturan say›lardan
her biri.

Y
yar›m: Bir bütünü oluflturan iki efl parçadan her biri.
yelkovan: Saatin dakikalar› gösteren ve akrepten daha uzun
olan ibresi.
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