
 

     

ADI SOYADI: 1. hafta 

3. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI 

UMBA SOSYAL MESAFE KURALINI ÖĞRENİYOR 

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biriydi. Umba, evlerinin penceresinden düşünceli bir 
şekilde uzaklara bakıyordu. Onun bu halini gören annesi sessizce Umba’nın yanına doğru geldi. 
Annesinin geldiğini fark etmeyen Umba, birden annesini yanında görünce irkildi. Annesi Umba’ya: 

- Çok düşünceli görünüyorsun Umbacığım, canını sıkan bir şey mi var, diye sordu. 

- Öğretmenime ve arkadaşlarıma karşı özlemim çok anneciğim, okullar bir açılsın hepsine 

kocaman sarılacağım, diye cevap verdi Umba. Annesi gülümseyerek: 

- Umbacığım, arkadaşlarını ve öğretmenini ne kadar çok özlediğini anlıyorum ama bu dediğini 

yapman okullar açılsa bile mümkün olmayacak, dedi. Umba üzgün bir ifadeyle: 

- Yani okullar açıldığında arkadaşlarıma ve öğretmenime sarılamayacak mıyım? 

- Maalesef Umbacığım, okullar açılsa bile salgına karşı kendi sağlığımızı ve arkadaşlarımızın 

sağlığını korumak için sosyal mesafe kuralına ve daha birçok kurala uymamız gerekecek, diye 

cevap verdi annesi. 

- Anneciğim, sosyal mesafe kuralı nedir, diye sordu Umba. 

- Hastalık bulaşma riskini azaltmak için diğer insanlarla aramızda en az 3 adım boşluk 

bırakmaktır, diye cevap verdi annesi. 

- Anladım anneciğim, arkadaşlarıma ve öğretmenime sarılmak için salgının bitmesini bekleyeceğim, 

bunun için sosyal mesafe kuralına uygulayacağım ve uymayanları uyaracağım, dedi Umba. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   Metindeki altı çizili kelimeleri kutulara, kelimelerin eş anlamlılarını ise kutuların karşısına yazınız. 

 ………………………………………….                           …………………………………………. 

 ………………………………………….                           …………………………………………. 

 ………………………………………….                           …………………………………………. 

 ………………………………………….                           …………………………………………. 

TÜRKÇE 

Sosyal mesafe kuralı dışında salgından korunmak için uymamız gereken 

kuralları araştırarak 5 tanesini yazınız. 

1 -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 -………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

     

Aşağıda verilen doğal sayıları okunuşlarıyla eşleştiriniz. Okunuşların başındaki harfleri sayıların 
yanındaki kutulara yazınız. Yukardan aşağıya şifreyi okuyunuz. 

  Aşağıdaki ritmik saymaları kuralına uygun olarak devam ettiriniz. 

 

MATEMATİK 

iki yüz beş T 

yüz yirmi dört E 

iki yüz doksan yedi M 

iki yüz altmış altı N 

iki yüz elli dört E 

altı yüz Ğ 

altı yüz altı G 

124 
 

altı yüz yirmi beş İ 

altı yüz altmış altı İ 

600 
 

625 
 

205 
 

666 
 

297 
 

606 
 

254 
 

266 
 

374 384 394       

694 695 696       

117 217 317       

401 411 421       

981 982 983       



 

     

Aşağıdaki görsellerden Dünya’mızın şekline benzeyenlerin kutucuklarını işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Dünya’mızın şekliyle ilgili doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Dünya’mızın şekli küpe benzemektedir. 

(   ) Çok eski zamanlarda insanlar Dünya’mızın tepsi şeklinde düz olduğunu düşünüyorlarmış. 

(   ) Ufuktan yaklaşan geminin önce bacasının gözükmesi Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtıdır. 

(   ) Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi ünlü bilgin Pisagor’dur. 

(   ) Dünya’nın büyük bir bölümünün sularla kaplı olması Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtıdır. 

(   ) Dünya’mızın uzaydan çekilen fotoğrafları, Dünya’mızın yuvarlak olduğunun kanıtıdır.  

 

FEN BİLİMLERİ  

   

   



 

     

 

 

 

 

  

 

Aşağıdaki ifadelerden Atatürk’ün güçlü özelliklerini anlatan kutucukları işaretleyiniz. 

 

 

 

HAYAT BİLGİSİ  

Merhaba Arkadaşlar, 

Benim adım Elif. Sizlere biraz kendi 

özelliklerimden bahsetmek istiyorum. 

Aklımdakileri resim kâğıdına istediğim gibi 

çizebiliyorum. Ayrıca geçen yıl ilimizde yapılan 

resim yarışmasında ikinci olmuştum ancak flüt 

kullanarak istediğim şarkıları çalmakta 

zorlanıyorum. Futbol oynarken top sürmekte 

ve gol atmakta başarılıyım ancak basketbol 

oynarken top sürmekte zorlanıyorum. Ayrıca 

matematik problemlerini hızlıca çözebiliyorum. 

Yukarıdaki ifadelerden benim güçlü yönlerimi anlatanların kutularını 

yeşile, zayıf yönlerimi anlatanların kutularını kırmızıya boyar mısınız? 

Müzik  

Basketbol   

Matematik  

Resim   

Futbol   

Planlı ve sabırlı olması 

Çalışkan olması 

Aceleci olması 

Kararsız olması 

Cesur olması 

İleri görüşlü olması 

 

 

 

 

 

 


