2. SINIF
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haf
* Okuyalım:
Akvaryumdaki Denizkızı
* Matematik:
Sıfır, Bir, İki, Üç
* Alıștırma-Bulmaca:
Haritadaki Yerler ve Yönler
* Gezelim-Görelim:
Ağrı Dağı
* Alıștırma-Bulmaca:
Ayrıt, Yüz, Köșe Belirle
* Doğa: Köpek Balığı
* Akıl Oyunları:Ritmik Sayalım

* Akıl Oyunları:
Haydi Tamamla!
* El Becerisi:
Zebra Yapalım
* Bilim ve Teknoloji:
Doğa ve Tasarım
* Sağlık: Akrep, Böcek,
Yılan Sokması
* Drama-Oyun:
Orman Oyunu
* İlkler-Bulușlar:
Yel Değirmeni

Okuyalým
Akvaryumdaki Denizkýzý
Daracýk bir sokakta küçücük bir akvaryumcu varmýþ. Gelip geçenler pek
fark etmezmiþ burayý. Oysa baþlarýný azýcýk kaldýrsalar neler göreceklermiþ
neler...
Akvaryumcu yaþlý bir adammýþ. Elli yýldýr yaparmýþ bu iþi. Balýklarýna
çok iyi bakar, sularýný deðiþtirir, yemlerini verirmiþ. Tertemiz sular içinde
parlak mücevherler gibi yüzermiþ balýklar. Sarý, kýrmýzý, yeþil, turuncu,
siyah, mavi; hatta pembe balýk bile varmýþ içlerinde. Onlarý mutlu ve
saðlýklý gören akvaryumcu da sevinirmiþ. Birini azýcýk durgun görse
kaygýya kapýlýrmýþ.
Akvaryumcu iþini öyle seviyormuþ ki hiç yorgunluk duymazmýþ.
Ýnsan sevdiði iþi yaparsa yorulur
mu zaten? Ýþini bitirince de eline
bir kitap alýp yüksek sesle okurmuþ. Neden mi yüksek sesle? Çünkü istermiþ ki akvaryumdaki balýklarýn da caný sýkýlmasýn, onlar
da eðlensin, onlar da dünyayý tanýsýn.
Miyase Sertbarut
Akvaryumdaki Denizkýzý
(Tudem)
Aþaðýdaki sorularý parçaya göre yanýtlayýn.
1. Akvaryumcunun dükkâný neredeymiþ?

2. Parçada balýklar neye benzetilmiþ?

3. Akvaryumcu neden kitabý yüksek sesle okuyormuþ?
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Matematik
Sýfýr, Bir, Ýki, Üç…
Sayýlarý yazmak için kullanýlan
semboller rakamlardýr.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak
üzere 10 rakam vardýr. 5 bir rakamdýr, 15 ise sayýdýr. 1 ve 5 rakamlarý kullanýlarak yazýlmýþtýr.
Matematiksel iþlemlerin doðruluðunu kontrol etmek için hesap makineleri kullanýlýr.
Günümüzde okullarda hesap
makinesi kullanýmý pek yaygýn
deðildir; çünkü birçok kiþi maÝlk Hesap Makinesi
kine kullanmanýn beyin tem1885 yýlýnda William Seward tabelliðine yol açtýðýný düþünrafýndan icat edildi. William Seward bir
mektedir. Bu yüzden siz de her
iþlemi yaparken hesap makinebankada çalýþýyordu. Hesap iþlerini kolaysine baþvurmayýn. Zor problemlaþtýrmak ve zamandan kazanmak için
lerin çözümü için makine kulmakine kullanmaya baþladý.
lanýn. 5 x 100 iþlemini hesap
makinesiyle yapmak zihinsel beceriyi yavaþlatabilir. Kýsa yoldan çarpma
becerilerini kullanarak bu iþlemi yapabilirsiniz.

Ýþlemlerde kullanýlan rakamlarý yazmak için bu tuþlar
kullanýlýr.
Bu tuþ makineyi açar
ve ekraný temizler.
Bu tuþ makineyi kapatýr.
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Sayýlarý gördüðünüz makinenin bu
bölümü ekrandýr.
Ýþlemleri yapmak
için bu tuþlar kullanýlýr.
Yapýlan iþlemlerin
sonucunu görmek
için bu tuþa basýlýr.
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Matematik
Bozuk Hesap Makinesiyle Ýþlem Yapabilir misin?
Makinenizde sýrayla þu tuþlara basýn.
0, ÷, 45, =
Bölme iþleminin sonucunda 0 olduðunu göreceksiniz.
Þimdi de sýrayla þu tuþlara basmayý deneyin.
45, ÷, 0, =
Ne görüyorsunuz? Hesap makinesi iþlemi
yapmayacaktýr. Makinenin ekranýnda hata yazýsý görülecektir. Bunun nedeni bir sayýnýn 0’a bölümünün tanýmsýz oluþudur.
Þimdi de hesap makinenizin bozuk olduðunu varsayýn. Tüm tuþlar çalýþýyor; fakat 4 tuþu
bozulmuþ. Makinede 25 + 14 ve 45 – 17 iþlemlerini nasýl yaparsýnýz?
Bu iþlemler yapýlamaz derseniz yanýlýyorsunuz!
Öncelikle 25 + 14 iþlemini yapýn. 25 ve + yazabilirsiniz,
25
fakat 14 yazamazsýnýz.
+ 14
14 sayýsýný yazmak için 10 + 1 + 1 + 1 + 1 = iþlemini
39
yapýn.
25 + 14 iþleminin sonucunu 39 bulacaksýnýz.
Þimdi de 45 – 17 iþlemini yapmayý deneyin. 45 sayýsýný
yazmak için 40 yazmaya çalýþýn.
45
10 + 10 + 10 + 10 + 5 = iþlemini yapýn. 45 – 17 iþlemi– 17
nin sonucunun 28 olduðunu göreceksiniz.
28

Hesap makinenizde 0 ve 1 tuþlarýnýn çalýþmadýðýný düþünün.
Buna göre aþaðýdaki iþlemleri hesap makinesi ile
nasýl yapacaðýnýzý gösterin.
40 ÷ 8, 67 – 11, 90 ÷ 15, 21 x 10, 39 + 19, 11 x 30
Makineniz bozuk olsa bile iþlemleri yapabildiniz. Kýsacasý hesap
makinesini yendiniz!
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Alýþtýrma - B ulmaca
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Gezelim - G örelim



Aðrý Daðý

Ülkemizin en büyük daðý, Aðrý Daðý’dýr.
Hakkýnda efsaneler, türküler ve filmler yapýlmýþtýr.
Aðrý Daðý, doðanýn muhteþem güzelliklerinden biridir. Burada daðlar o kadar önemlidir ki dað ilin adýyla anýlýr. Büyük Aðrý’nýn
yanýnda bir de Küçük Aðrý yer alýr.
Aðrý Daðý’nýn doruk noktasý toprak yapýsý nedeniyle
kar tutmaz; ancak doruðun biraz aþaðýsýndaki bir bölüm karla kaplýdýr. Burada Türkiye’nin en büyük buzulu bulunmaktadýr.
Yazýn bölgede ve Aðrý Daðý’nda hava güneþli, ýlýk ve
kurudur. Bunun yanýnda kýþýn ve baharda kar yaðýþý
görülür. Bu daða týrmanmak için gelen daðcýlar, kar
fýrtýnalarý ve rüzgârlý havayla karþýlaþýrlar. Temmuz,
aðustos ve eylül, dünya daðcýlarýnýn bölgeye geldiði ve Aðrý Daðý’na týrmanmanýn en zevkli olduðu
aylardýr.
Çevrede yaþayanlar, hâlâ geleneksel yaþamlarýný sürdürmektedirler. Yaz aylarýnda koyun, keçi,
sýðýr sürülerine ve atlara taze otlar bulmak için
köylüler yaylaya çýkarlar.
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