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 1. Serdar pazartesi günü için okul çantasını hazırlıyor. 
Resmi inceleyelim, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

	 Tabloları	Okuyalım

Veri	Toplama	ve	
Değerlendirme			

 a. Serdar neye göre çantasını hazırlıyor?
 Serdar çantasını haftalık ders programına 
göre hazırlıyor.
 b. Serdar’ın pazartesi günü hangi dersleri 
vardır?
 Serdar’ın pazartesi günü Hayat Bilgisi, 
Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi ve Oyun, 
Serbest Etkinlik dersleri vardır.

 c. Biz de arkadaşlarımıza, salı günü hangi 
derslerimiz olduğunu söyleyelim. 
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 2. Aşağıdaki tabloda bazı derslerin haftalık saatleri 
verilmiştir. Tabloyu inceleyelim, aşağıdaki soruları 
tabloya göre cevaplayalım.

 Tablo: Haftalık Ders Saatleri

 a. Tablonun adını söyleyelim.
 Tablonun adı, Haftalık Ders Saatleri’dir.

 b. Haftada kaç ders saati Hayat Bilgisi dersi 
vardır?
 Haftada 4 ders saati Hayat Bilgisi dersi vardır.

 c. Haftada kaç ders saati Matematik dersi vardır?
 Haftada 5 ders saati Matematik dersi vardır.

 ç. Haftada kaç ders saati Türkçe dersi vardır?
 Haftada 10 ders saati Türkçe dersi vardır.

 d. Haftada kaç ders saati Müzik dersi vardır?
 Haftada 1 ders saati Müzik dersi vardır.

Ders	Adı Ders Saati

Hayat Bilgisi 4

Matematik 5

Türkçe 10

Müzik 1
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 1. Fidan’ın öğretmeni, vücudumuza gerekli olan 
besinleri yeterli miktarda almamıza, sağlıklı beslenme 
dendiğini anlattı. Gereğinden fazla tüketiminin ise 
obez olmamıza neden olabileceğini söyledi. 
Öğrencilerinden beslenme çantalarını verdiği tabloya 
göre hazırlamalarını istedi.
 Fidan beslenme tablosuna bakarak pazartesi günü
için beslenme çantasını hazırladı. Tabloyu inceleyerek 
soruları cevaplayınız.

 Fidan pazartesi günü hangi yiyecek ve içecekleri 
okula getirecek?
 Süt, ballı ekmek ve kuru yemiş getirilen gün 
hangisidir?
 Haftada kaç gün süt getiriliyor?
 Fidan hangi günler okula kek getirecek?

Günler

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Süt, kek, meyve

Zeytin, peynir, ekmek, süt

Ayran, börek, meyve

Meyve suyu, kek, kuru yemiş

Süt, ballı ekmek, kuru yemiş

Yiyecekler	ve	içecekler

 Tablo: 1-A Sınıfı Beslenme Tablosu
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 2. Ocak ayındaki hava olayları tablosunu 
inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 Ocak ayında hava kaç gün güneşlidir?
 Ocak ayında hava kaç gün kar yağışlıdır?
 Ocak ayında hava kaç gün yağmurludur?
 Ocak ayında hava kaç gün bulutludur?
 Ocak ayında en fazla görülen hava olayı
hangisidir?

Hava	Olayı Gün	Sayısı

Tablo: Ocak Ayı Hava Olayları
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 3. Uras, mart ayında her 
cumartesi günü bağlama 
kursuna gidiyor. Uras, mart 
ayında kaç gün kursa 
gitmiştir?

 5. Orhan hikâye kitabı almak istiyor. Cüzdanındaki 
paralar tablodaki gibidir. Tabloyu inceleyiniz. Soruları 
cevaplayınız.
 Tablo: Orhan’ın Cüzdanındaki Paralar

 Tabloya göre Orhan’ın cüzdanında kaç adet 
10 TL vardır?
 Orhan’ın cüzdanında kaç adet 5 TL vardır?
 Orhan’ın cüzdanında kaç adet 1 TL vardır?
 Orhan’ın cüzdanındaki 5 TL’lerin toplamı kaç 
liradır?

Para

Bir Türk Lirası 3

2On Türk Lirası

8Beş Türk Lirası

Para	Adedi

 4. Mart ayının ilk ve son günleri hangi günlerdir? 

Mart
Pzt. Salı Çar.   Per. Cum. Cts. Pzr.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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 Resmi inceleyelim. Resimdeki hayvanların boy 
uzunluklarını karşılaştıralım.

 Resimde boyu en uzun olan hayvan zürafadır.
 Resimde boyu en kısa olan hayvan maymundur.
 Fil maymundan daha uzundur.
 Fil zürafadan daha kısadır.
 Sınıfınızdaki en uzun boylu arkadaşınız kimdir?   
 Adını söyleyiniz.

Uzunluk	Ölçme

	 Uzunlukları	Karşılaştıralım

22
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 5. Aşağıdaki mor çubuktan daha kısa bir çubuk 
çiziniz.

 1. Ağaçlardan daha 
uzun	olanın altındaki 
kutucuğu boyayınız. 

 2. Çocuklardan daha 
kısa	olanın altındaki 
kutucuğu boyayınız. 

 4. Aşağıdaki kalemden daha	uzun bir kalem çiziniz.

 3. En uzun zürafayı 
kahverengiye, en kısa 
zürafayı sarı renge 
boyayınız.  
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 6. Aşağıdaki kalemleri uzunluklarına göre 
karşılaştırınız. Kalemlerin altındaki soruları 
cevaplayınız.

 7. Aşağıdaki çocukların boylarını uzundan kısaya 
doğru sıralayınız. Resimlerin altına kaçıncı sırada 
olduklarını sıra sayılarını kullanarak yazınız.

 Mavi kalem, uzunluğuna göre hangi kalemler 
arasında yer alır? Çizerek taşıyınız.
 En	uzun kalem hangi renktir?
 Sarı kalem hangi renk kalemlerden daha	uzundur?
 Pembe kalem hangi renk kalemden daha	kısadır?
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 Efe, sınıfının kapısı ile öğretmen masası arasını 
ölçtü.

 Efe, kapı ile öğretmen masası arasını hangi 
ölçme aracı ile ölçmüştür? Söyleyelim.
 Kapı ile öğretmen masası arası kaç adımdır?
 Biz de kendi sınıfımızda öğretmen masası ile 
kapı arasını kendi adımımız ile ölçelim.

Kapı ile öğretmen 
masası arası 9 adım.

	 Haydi	Biz		de	Ölçelim	

 Ayşe sırasının boyunu 7 
karış olarak ölçtü. Siz de 
sıranızın boyunu karışınızla 
ölçünüz.
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 Barış ile kardeşi odalarındaki halının boyunu 
ölçtüler. Barış halının boyunu 13 ayak olarak 
ölçtü. Kardeşi kaç ayak uzunluğunda ölçmüş?
 Farklı sonuçlar elde etmelerinin sebebi ne 
olabilir? Söyleyelim.

 1. Sınıfınızdaki tahtanın boyunu kulacınız ile 
ölçünüz. Ölçümünüzü sınıfınızdaki arkadaşlarınızın 
ölçümleri ile karşılaştırınız.

Tahtanın uzunluğu 
3 kulaç.

Ben 16 ayak 
uzunluğunda ölçtüm.
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 2. Tunahan, silgisinin boyunu 
üç parmak uzunluğunda ölçtü. 
Siz de silginizin kaç parmak 
uzunluğunda olduğunu ölçünüz.

Uzunluk
ları ölç

mek 

için önc
elikle b

ir 

başlang
ıç ve b

itiş 

noktası 
belirlem

eliyiz.

Ölçüm yaparken ölçme aracı üst üste 
gelmemelidir. Arada 
boşluk kalmamalıdır. 

 3. Bir nesnenin uzunluğunu ölçerken uygun ölçme 
aracını seçmelisiniz. Sınıf tahtasının uzunluğunu 
hangi ölçme araçları ile ölçebilirsiniz? İşaretleyiniz.
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 4. Daha önce kullandığınız ölçme araçlarını 
hatırlayınız. Hangi farklı ölçme araçlarını 
kullanabilirsiniz?
 5. Kareli kâğıt üzerindeki kalemtıraşın kaç kare 
uzunluğunda olduğunu kareleri sayarak bulunuz.

 Masanızın boyunu kendi kaleminizle ölçünüz. 
Ölçümünüzü arkadaşlarınızın ölçümleri ile 
karşılaştırınız.

 6. Aşağıdaki masanın boyu kaç kalem 
uzunluğundadır?
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 Öğretmen masasının 
boyunun kaç karış 
uzunluğunda olduğunu 
tahmin edelim.
 Tahmin: .... karış.

	 Uzunlukları	Tahmin	Edelim

 Aynı kalemin uzunluğunu seçtiğiniz başka bir 
ölçüm aracı ile tahmin ediniz. Bu kalemi ölçmek 
için başka hangi araçları kullanabilirsiniz?

 Yukarıdaki kalemin kaç ataş uzunluğunda olduğunu 
tahmin ediniz.
 Tahmin: .... ataş
 Kalemin kaç ataş uzunluğunda olduğunu ölçünüz.
 Ölçüm sonucu: .... ataş
 Tahmininiz ve ölçüm sonucunuzu karşılaştırınız.

 Öğretmen masasının boyunu kendi karışımız 
ile ölçelim. 
 Ölçüm sonucu: .... karış.
 Tahminimiz ile ölçüm sonucumuzu 
karşılaştıralım. 
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 Ayça ve annesi hangi sıvı malzemeleri 
kullanıyorlar? Söyleyelim.
 Kullandıkları sıvı malzemeleri hangi ölçme 
araçlarıyla ölçüyorlar? Söyleyelim.
 Sıvıları ölçmek için başka hangi araçları 
kullanabiliriz? Düşünelim.

 Ayça ve annesi 
misafirleri için kek 
yapmak istediler. 
Kek için aşağıdaki 
malzemeleri 
hazırladılar.

	 Sıvıları	Ölçelim

 3 yumurta
 1 bardak sıvı yağ
 3 fincan süt
 1 bardak şeker
 1 tatlı kaşığı limon suyu
 2 bardak un ve kabartma tozu

Sıvı	Ölçme
33
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 2. Kutay’ın annesi, marketten aşağıdaki yiyecek 
ve içecek maddelerini aldı. Aldıklarından hangisini 
bardakla ölçebilir? Altındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Benz
in, su

, sirk
e, sü

t, 

ayra
n, ze

ytiny
ağı, 

mazo
t gib

i ma
ddel

er 

sıvı m
adde

lerdi
r. 

 1. Sıvıları ölçmek için 
kullanabileceğimiz araçların 
altındaki kutucukları işaretleyiniz.
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 3. Sıvıları ölçmek için kullanılabilen araçların 
altındaki kutucuğu işaretleyiniz.

 4. Yandaki süt şişesinin kaç bardak 
süt alabileceğini tahmin ediniz. 
Tahmininizi yazınız.
 Tahmin: .... bardak.

 5. Kovadaki suyu daha kısa sürede boşaltabilecek 
nesneyi işaretleyiniz.

 6. Aşağıdakilerden daha az su alan nesnenin 
altındaki kutucuğu işaretleyiniz.
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 1. Bardaklardaki sıvı miktarlarını inceleyelim.

	 Sıvı	Miktarlarını	Karşılaştıralım

 2. Aşağıdaki bardakların içindeki meyve suyu 
miktarlarını karşılaştıralım. Soruları cevaplayalım.

 Bardaklardan hangisinin tamamı doludur?
 Bardaklardan hangisi boştur?
 Hangi bardağın yarısı doludur?
	 En	az meyve suyu hangi bardaktadır?
 2. bardakta hangi bardaktan daha	çok meyve 
suyu vardır?
 5. bardakta hangi bardaktan daha	az meyve 
suyu vardır?

1. bardak 
tamamı dolu

1. bardak 2. bardak 3. bardak 4. bardak 5. bardak 

2. bardak 
yarısı dolu

3. bardak 
boş
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 1. Aşağıdaki bardakları yarısına kadar dolu 
olacak şekilde boyayınız.

 2. Şişelerdeki sıvı miktarlarını çoktan aza doğru 
sıralayınız. Kaçıncı sırada olduklarını şişelerin 
altındaki kutucuklara yazınız.

 3. Sürahilerdeki sıvı miktarlarını azdan çoğa 
doğru sıralayınız. Kaçıncı sırada olduklarını 
sürahilerin altındaki kutucuklara yazınız.
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1) Günlük televizyon programını gösteren tabloyu 
inceleyiniz. Soruları cevaplayınız.

Tablo: Günlük Televizyon Programı

 Tabloya göre çizgi film saat kaçta 
başlayacaktır?
 Tabloya göre sabah haberleri saat kaçta 
başlayacaktır?
 Tabloya göre yemek programından sonra 
başlayan programlar hangileridir?

Program

Sabah Haberleri 7.00

10.00Çizgi Film

11.00Belgesel

8.00Yemek Programı 

Başlama	Saati

Günlük	Televizyon	Programı
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2) Tabloyu inceleyip soruları cevaplayınız. 
Tablo: Atık Pil Toplama Kampanyası

 Hangi sınıflar atık pil toplama kampanyasına 
katılmıştır?
 1-A sınıfının topladığı pil sayısı kaçtır?
 1-E sınıfının topladığı pil sayısı kaçtır?
 Hangi sınıf daha fazla pil toplamıştır?

Kampanyaya	Katılan	Sınıflar Toplanan	Pil	Sayısı

1-A 18

1-E 20

3) İklim, halının boyunu kaç ayak uzunluğunda 
ölçmüştür? Sayınız. Aşağıdaki boşluğa yazınız.
 Halının boyu ....... ayak uzunluğundadır.
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6) Yapıştırıcının boyu 4 parmak uzunluğundadır.
Kalemin boyu yapıştırıcının boyundan 5 parmak 
daha uzundur. Kalemin boyu kaç parmak 
uzunluğundadır?

7) Tırtıllardan kısa olanı sarıya, uzun olanı yeşile 
boyayınız.

 

4) İlker, iki ağaç arasını kaç adım atarak ölçmüştür? 
Yazınız.  .... adım.

5) Dila, masanın kısa kenarını 3 karış olarak 
ölçtü. Masanın uzun kenarı kısa kenarından 4 
karış daha uzundur. Masanın uzun kenarı kaç 
karıştır?   
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11) Yandaki kova 10 sürahi su ile 
dolmaktadır. Kovaya 4 sürahi su 
koydunuz. Kovanın dolması için kaç 
sürahi daha su koymalısınız?

8) Neslihan ile Mustafa’nın arasındaki uzaklık kaç 
adımdır? Yazınız. 

....... adımdır.

9) Yarısına kadar dolu olan bardağın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

10) Akvaryumu hangisi ile daha kısa 
sürede doldurabilirsiniz? Altındaki 
kutucuğu boyayınız.    


