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KEDİ NEREDE?

Bir gün Nasrettin Hoca’nın canı yahni çekmiş. İki 
okka et alıp yollamış eve. Yahni için tembihlemeyi 
unutmamış.

Eşi yahniyi pişirir pişirmez konu komşu doluşmuş 
eve. Orasıdır burasıdır derken yahniden bir şey kal-
mamış geriye.

Akşam olup da Hoca yahni hayaliyle kurulunca 
sofraya, eşi bir tas tarhana getirmiş önüne.

Hoca’nın canı sıkılmış:

– Bu ne böyle hanım? Et yollamıştım, yahni yapacaktın!

– Sorma, eti kedi kaptı daha pişirmeden, demiş eşi.

Hınçla kalkmış Hoca yerinden ki bulup Tekir’i sorsun etin hesabını. O ara
görünmüş Tekir kapı aralığından.

Hoca kediyi görünce bir deri bir kemik, teraziyi kaptığı gibi tartmış hayvanı. 
Eh o da gelmiş mi tam iki okka. Dönmüş Hoca eşine:

– Diyelim ki bu Tekir’dir, o zaman et hani? Yok bu tarttığım etse bizim
kedi nerede?
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OKUYORUM - ANLIYORUM

1.  Yanıtlardaki altı çizili ifadelere göre metne yönelik soruları yazınız.

2.  Sözcükleri karışık verilen cümleleri anlamlı ve kurallı şekilde yazınız.

SORULAR YANITLAR

Nasrettin Hoca’nın canı yahni 
çekmiş.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Yahniyi komşular yemiş.
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Nasrettin Hoca’nın eşi "Eti, 
kedi kaptı.” demiş.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Tekir, tartıda iki okka gelmiş.
........................................................................
........................................................................
........................................................................

• Hoca / yollamış / et / Nasrettin / eve

...............................................................................................................................................

• eşi / Nasrettin / tas / çorba / bir / Hoca’nın / getirmiş

...............................................................................................................................................

• hepsini / komşular /  yemiş / yahninin

...............................................................................................................................................
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3.  Bulmacadaki yemek adlarını boyayıp kalan harfleri sırasıyla yazınız.

4.  Terazilerdeki noktalı yerlere verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.

E Y A H N İ Y P

T İ P İ L A V I

D B A M Y A Y R

O Ç O R B A E A

L C B A L I K S

M B U L G U R A

A E K Ö F T E K

aç ................ küsmek ................ üzgün ................

şişman ................

soru ................

ağlamak ................

akşam ................
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5.  En sevdiğiniz yemeğin tarifini bir büyüğünüzden öğrenip yazınız.

6.  Nasrettin Hoca için bir tabak yahni, kendiniz için en sevdiğiniz yemeğin 
resmini çiziniz.

Yemeğin adı: ...........................................................................................................

Gerekli malzemeler: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Yemeğin yapılışı: ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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Pay ve Payda Arasındaki İlişki

Annem, bir yaş pastayı 8 eşit dilime ayırıyor. Kardeşime, 
bana ve ablama birer dilimini veriyor.

Annemin bize verdiği pasta dilimlerini şekil ile gösterelim.

Annemin bize verdiği pasta miktarını kesir modeli ile gösterelim.

Kesri sayı doğrusunda gösterelim.

Annem 8 dilimden 3 dilimini bize verdiği için pastanın 3
8

’ü yenmiştir.

Pastanın 3
8

 (sekizde üçü) yenmiştir.

1
8

5
8

3
8

7
8

2
8

6
8

4
8

8
8

0 1

1
8

1
8

1
8

Bütün pasta
Kardeşime
verilen

Bana
verilen

Ablama
verilen

(Yenilen dilim sayısı)
(Pastadaki dilim sayısı)

3
8

Pay
Payda
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Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarının gösterdiği kesirleri yazınız.

Aşağıdaki şekillerin verilen kesir kadarını boyayınız.

1

2

Etkinlik– 34
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..........................................................

Sayı doğrusu üzerinde renkli noktaların gösterdiği kesir sayılarını yazınız.

Aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yazınız.

3

4



ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER5.
ÜNİTE
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Çevremizdeki Sesler

 Sesin	Oluşumu

 

	 Her	sesin	bir	kaynağı	vardır.	Kaynağı	ne	olursa	olsun	ses	hep	aynı	yolla	olu-
şur.	Sesi	oluşturan	uygun	ortam	ve	titreşimdir.	Sesin	titreşimle	oluştuğunun	en	iyi	
kanıtı	elimizi	gırtlağımıza	hafifçe	dokundurduğumuz	sırada	konuşmaktır.	Konuşurken	
akciğerlerimizden	çıkan	hava	ses	tellerimize	çarpar	ve	ses	tellerini	titreştirir.	

 Bir	başka	yöntem	de	gergin	bir	ipi	hızla	çekip	bırakmaktır.	İpin	ilk	titreşiminde	
sesin	oluştuğunu	ve	titreşim	azaldıkça	sesin	de	azaldığını	rahatlıkla	gözlemleyebiliriz.
	 Buna	göre	ses,	kulağın	duyabildiği	titreşim	olarak	tanımlanır.



112

	 Ses.	suya	atılan	bir	taşın	oluşturduğu	dalgalar	hâlinde	her	yöne	yayılır.	Ses	
dalgalarının	önüne	bir	engel	çıktığında	şiddeti	azalsa	bile	yayılmaya	devam	eder.	

	 Ses	katı,	sıvı	ve	gaz	ortamda	oluşabilir.	Sıranın	
üstüne	kulağımızı	yaslayıp	elimizle	minicik	bir	tıkırtı	
bile	yapsak	bile	sesi	işitiriz.	Bu	bize	katıların	sesi	iyi	
ilettiğini	gösterir.
	 Çizgi	 filmlerde,	 görünmeyen	bir	 trenin	 gelip	
gelmediğini	 raylara	 kulağını	 dayayarak	 duymaya	
çalışan	kahramanları	görmüşsünüzdür.	Bunun	sebebi	metrelerce	uzakta	bile	olsa	
tren	raylarının	sesi	dalgalar	hâlinde	iletmesidir.
	 Çevremizde	de	katılarda	oluşan	seslere	örnekler	verebiliriz.	Yakınımızdaki	inşaattan	
gelen	çarpma	ve	vurma	sesleri,	çocukların	topla	oynama	sesi,	bir	büyüğümüzün	
tahtaya	çivi	çakma	sesi	katılarda	oluşan	seslerdendir.

Ses

 Sesin	Yayılması

Çevremizdeki Sesler
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GÜVENLİ HAYAT4.
Ünite

Trafik İşaretlerini Tanıyor, Kurallara Uyuyorum

Yağmur ve kardeşi her sabah okula yürüyerek gidiyorlardı. Yağmur, kardeşi 
Rüzgâr küçük olduğu için ona göz kulak oluyordu. Karşıdan karşıya geçerken yayalara 
yeşil ışık yanmasını bekliyor ve mutlaka kardeşinin elini tutuyordu. Bir gün yine okula 
giderken ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanan Rüzgâr, yeşil ışığı beklemeden 
yola fırladı. Etraflarındaki insanların dikkati sayesinde Rüzgâr’a bir şey olmadı fakat 
her ikisi de çok korktular. Eve döndüklerinde Yağmur, durumu annesi ve babasına 
anlatınca onlar da Rüzgâr’a trafikte güvenliğimiz için uyulması gereken kurallar 
olduğunu hatırlattılar. Yaya ve sürücülerin bu kurallara uyarak trafik kazalarının 
önüne geçebileceklerini söylediler. Rüzgâr’ın bu konuyu daha iyi öğrenebilmesi için 
ona trafik işaretleri ve işaret levhalarını içeren birtakım fotoğraflar gösterdiler.

Yol kenarlarında gördüğü-
müz trafik işaretleri ve işaret 
levhaları ne için kullanılıyor?

Trafik işaret ve işaret levhaları güvenliğimizi 
sağlamak için kullanılır.

Okula gidip gelirken hangi trafik işaret ve işaret levhalarını görüyorsunuz?

DÜŞÜNELİM
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Trafik İşaretlerini Tanıyor, Kurallara Uyuyorum

Yaya Geçidi Işıklı Trafik İşareti Cihazı

Mecburi Yaya Yolu    Yaya Giremez     Kontrolsüz Demir
Yolu Geçidi    

Bisiklet Giremez

Okul Geçidi

Bazı trafik işaret ve levhaları ile resimleri inceleyelim.

Duran bir aracın he-
men önünden veya 
arkasından geçmeme-
liyiz.

Yürüdüğümüz yolda 
kaldırım yoksa yolun 
solundan yürümeliyiz.

Karşıdan karşıya trafik 
ışıklarının olduğu yer-
lerden, üst geçitlerden 
ya da yaya geçitlerinden 
geçmeliyiz..
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Trafik İşaretlerini Tanıyor, Kurallara Uyuyorum

Mutlaka kaldırımdan 
yürümeliyiz.

Karşıdan karşıya geçer-
ken önce sola, sonra 
sağa sonra tekrar sola 
bakıp öyle geçmeliyiz.

Trafik polisi varsa 
onun uyarılarına yok-
sa trafik işaretlerine 
uymalıyız.

Yayalar için kırmızı ışık yan-
dığında kesinlikle karşıya 
geçmemeliyiz. Yeşil ışığın 
yanmasını beklemeliyiz.

Gece karanlıkta yü-
rürken fark edilebilmek 
için açık renkli giysiler 
giymeliyiz.
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