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Genellikle cumartesi günleri alışverişe gideriz.

Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız.

Marketten ihtiyaçlarımızı alalım.

Bu yıl okula başladım.

Kitap okumayı çok seviyorum.

Kalemini al.

Erken yatar, erken kalkarım.

Atatürk, çocukları çok severdi. 4

Etkinlik–18

Aşağıdaki cümleler kaç sözcükten oluşmuştur? Boş kutucuklara 
örnekteki gibi yazınız.
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Okumayı öğrendiğim için 

Her sabah                  içerim.

Kuzenim bilgi                  kazandı.

 tiyatroya gidelim mi?

Kitap okurken                  oluyorum.

Bahar gelince                  açar.

Kışın kardan adam yapmak çok 

Etkinlik–19
Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
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Etkinlik–20
Aşağıdaki sözcükleri açıklamalardaki numaraları kullanarak 
eşleştiriniz.

1.  Çok sayıda yolcu alabilen motorlu kara taşıtı.
2. Okulda öğrencilere ders veren kişi.
3. Gezegenlere ısı ve ışık veren parlak ve büyük gök cismi.
4. Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla kullanılan ev eşyası.
5. Yazı yazmak için kullanılan araç.
6. Günün zamanını gösteren alet.

saat

otobüs

kalem

yatak

Güneş

öğretmen
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Yanlış Doğru Yanlış Doğru

kitab pilan

sovan iyne

dogru ağile

körpü mutvak

kanad herkez

tiren makina

sipor çorab

dolab meyva

sarmısak piroblem

yalnış yamur

Sözcükler yazılırken bazen hatalar yapılabilir. Bu hataları 
gidermek için ve sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek için 
yazım kılavuzuna bakılır.

Etkinlik–21
Aşağıdaki yanlış yazılan sözcüklerin doğrusunu yazınız.

kitap
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Toplama İşlemi Problemleri

4.
ÜNİTE

   Tahtada yazılı olan problemi okuyup soruları yanıtlayalım.

*  Sevgi’nin kaç tane oyuncak bebeği varmış? ...................................
*  Amcası kaç tane daha oyuncak bebek getirmiş? ........................
*  Bebekler artmış mı, azalmış mı? .......................................................
*  Bu durumda problemde hangi işlemi yapmalıyız? .....................

 Bir problemde, problemi çözmemize yarayacak hangi bilgiler 
verilmişse onlara verilenler denir. Problem sonunda elde edeceği-
miz sonuca da istenen denir. Verilen bilgileri kullanarak isteneni 
elde etmeye çalıştığımız işlemlere çözüm denir.
 Şimdi tahtadaki problemi çözelim.
Verilenler : Sevgi’nin 8 bebeği varmış, 3 bebek daha getirilmiş.
İstenen : Sevgi’nin kaç bebeği olduğu
Çözüm : 8 bebek + 3 bebek = 11 bebek

Bebek sayısı artacağına 
göre toplama işlemi yap-

malıyız öğretmenim.

Çocuklar, bu problem-
de hangi işlemi yapmak   

gerekiyor?

Sevgi’nin evinde 8 tane 
oyuncak bebeği vardı. Am-
cası da ona 3 bebek getir-
di. Şimdi kaç bebeği oldu?



150
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Şimdi de çözümü modelleyelim.

 Son olarak da yaptığımız işlemin ve bulduğumuz sonucun 
doğruluğunu kontrol edelim.

 11 bebekten, amcasının getirdiği 3 tane bebeği çıkarırsak baş-
langıçtaki bebek sayısını bulmamız gerekir.
 
 11 - 3 = 8 bebek. Yaptığımız işlem doğrudur.

 Bir problemi doğru çözebilmek için önce doğru anla-
malıyız. Gerekirse problemi birkaç kez okumalıyız. Problemi 
anlamışsak verilenler, istenen ve çözüm basamaklarını uygula-
malıyız. Çözüm aşamasında gerektiğinde model ve çizimlerden 
yararlanmalıyız. Son olarak da çözümümüzün doğruluğunu 
kontrol etmeliyiz.

BİLGİ SANDIĞI

+

+8 3 11

=

=
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1.  Sınıfımızda 7 kız, 8 erkek öğrenci vardır. Sınıfımızdaki toplam 
öğrenci sayısı kaçtır?

Verilenler: İstenen: Çözüm:

Verilenler: İstenen: Çözüm:
2.  Yeliz 7, ablası 9 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Verilenler: İstenen: Çözüm:

3.  Sepette 6 elma var. 4 elma da dedem getirdi. Sepette toplam kaç 
elma oldu?

Etkinlik-76

   Aşağıdaki problemleri çözünüz.
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OKULUMUZDA HAYAT1.
Ünite

Okulumuzun Bölümleri
			Okulumuz	sadece	sınıflardan	ve	bahçeden	oluşmaz.	Evimiz	gibi	
okulumuzun	da	bölümleri	bulunur.	Bu	bölümlerden	sorumlu	ça-
lışanlar	ve	bu	çalışanların	görevleri	vardır.	
			Aşağıda	okul	bölümleri	verilmiştir.	İnceleyelim.	

•		İdare	bölümünde	müdür	odası,	müdür	yardımcısı	ya	da	yardım-
cıları	odası,	öğretmenler	odası	ve	rehberlik	servisi	vardır.

Öğretmenler	Odası

Burası	öğretmenler	odasıdır.
Ders	lere	hazırlık	yapmak	ve	

dinlenmek	amacıyla	öğretmen-
lerin	kullandığı	yerdir.

İdari
Bölüm

Müdür	Odası Müdür	Yardımcısı	Odası

Ben	okulun	 idaresin-
den	 sorumlu	başkişi-
yim.

Ben,	 okulda	 müdür-
den	 son	ra	 idareden	
sorumlu	kişiyim.

Rehberlik	Odası

Burası	rehberlik	odasıdır.	Ben	
okulda	yaşanan	sorunları	çözme-
ye	çalışan	ve	eğitimle	ilgili	soru-

lara	cevap	bulan	kişiyim.
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	 Okulda	sadece	ders	işlenmez.	Öğrenciler	sanatsal	ve	zihinsel	
etkinlikler	ile	spor	etkinliklerine	de	katılır.		Bu	tür	etkinlikler	için	okul-
da	kütüpha	ne,	müzik,	resim	sınıfı,	satranç	odası,	spor	salonu	gibi	
bölümler	vardır.

Satranç	Odası

Spor	Salonu

Müzik	Odası

Kütüphane

Kantin

Ben	okulun	
kantincisiyim.	
Öğrencilere	
sağlıklı	yiyecek	ve	
içecek	sağlamak-
tan	sorumluyum.

Okulumuzun Bölümleri
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Kütüphane
Müdür	Odası

Sınıf

Öğretmenler	
Odası

Kütüphane
Spor	Salonu

Spor	Salonu	
Bilgisayar	Odası

Kantin

Resim	Sınıfı

Sınıf
Müdür	Odası

Kütüphane
Kantin

Müdür	Yardımcısı	
Odası

Rehberlik	Servisi

Konferans	Salonu
Müzik	Odası

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflarda gösterilen bö-
lümlerin adını bulup x ile işaretleyiniz.

Etkinlik-18
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Aşağıda okul çalışanları ve bu çalışanların görevleri verilmiştir. 
Resimlerin altına harfleri yazarak eşleştiriniz.

Etkinlik-19

Öğrencilerin	
eğitim	ve	öğre-
timinden	sorum-

luyum.

A

Öğrencilerin	
sorunları	
çözmeye
çalışırım.

B

Okul
	yönetiminden	
sorumluyum.

C

Okulun	temizliği	
ve	kışın	ısıtılma-
sıyla	ilgilenirim.

D

Öğrencilere	
sağlıklı	yiyecek	
ve	içecek	sata-

rım.

E



32

OKULUMUZDA HAYAT1.
Ünite

Okulda Kimlerden Yardım Almalıyım?

  Okulda	hangi	sorunlarla	karşılaşabiliriz?
   Hangi	sorunu	çözmek	için	kimlerden	yardım	alırız?

DÜŞÜNELİM

	 Evde	 aile	 üyelerinden	 yardım	 isteriz.	 Okulumuz	 tıpkı	 evimiz	
gibidir.	Okulda	da	yardım	alacağımız	kişiler	vardır.	

Ablacığım,	ödevimde	bir	so-
ruya	takıldım.	Yardım	eder	
misin?

	 Ali	 ve	 arkadaşları	 sınıfta	 ebeleme-
ce	 oynuyorlardı.	 Ali	 önündeki	 sandalyeyi	
görmedi	ve	yere	düştü.	Canı	çok	acıyor-
du.	Bacağı	hafif	şişmişti.	Arkadaşlarından	
Tuğçe	çok	endişelendi	ve	yardım	 istemek	
için	 hemen	 koridordaki	 nöbetçi	 öğretme-
nin	yanına	gitti.	Melek	Öğretmen,	Ali’nin	
annesini	arayıp	ondan	okula	gelmesini	söyledi.	Daha	sonra	Melek	
Öğretmen	sınıflarda	ve	koridorlarda	bu	tür	oyunları	oynamanın	
sakıncalı	olduğunu	öğrencilere	hatırlattı.
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	 Bozuk	bir	musluk,	 kırılmış	bir	 cam,	 teneffüslerde	 kurallara	
uymayan	 bir	 öğrenci	 gördüğümüzde	 nöbetçi	 öğretmene	 haber	
vermeliyiz.

	 Örneğin,	içtiğimiz	meyve	suyunu	yanlışlıkla	yere	döktüğümüz-
de	okulumuzdaki	hizmetlilerden	yardım	istemeliyiz.

 Öğretmenimiz,	okulda	yardım	alacağımız	en	önemli	kişi-
dir.	Ancak	her	sorunumuzu	öğretmenimizle	çözmeye	çalışmak	
doğru	değildir.

BİLGİ SANDIĞI

Bu	 musluğun	 bozuk	 oldu-
ğunu	nöbetçi	öğretmene	bil-
dirmeliyim.	Su	boşa	akıyor!

Okulda Kimlerden Yardım Almalıyım?

Ali	amca,	istemeden	mey-
ve	 suyum	döküldü.	 İşi	niz	
bitince	temizler	misiniz?
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Sınıfınızın	yeni	bir	projeksiyona	
ihtiyacı	var.

Sınıfınıza	yabancı	biri	girdi.

Sınıf	kapısının	kolu	kırıldı.

Ayranınızı	içerken	yanlışlıkla	yere	
düşürdünüz	ve	her	yer	kirlendi.

Kantinde	büyük	çocuklar	sizi
iterek	sıranızı	kapıyor.

Sınıf	panosu	arkadaşınızın	üstü-
ne	düştü.

Aşağıdaki durumlarda kimlerden yardım istememiz gerekir? 
Resimlerle eşleştiriniz. 

Etkinlik-20

A

B

C
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