
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik:  Aşağıda karışık olarak verilmiş günleri sırasıyla yazalım. 

1. Gün :………………………. 

2. Gün :……………………….  

3. Gün :………………………. 

4. Gün :………………………. 

5. Gün :………………………. 

6. Gün :………………………. 

7. Gün :……………………………… 

 

Etkinlik:  Aşağıda boşlukları uygun günleri yazarak dolduralım. 

 

 

 

 

 

24 saattir. 

7 gündür. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma,  Cumartesi,  

Pazar  

30 gündür. 

12 aydır. Ocak, şubat, mart, nisan mayıs, haziran, temmuz, ağustos, 

eylül, ekim, kasım, aralık 

4 mevsimidir. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz 

GÜN – HAFTA – AY – YIL  

      

      

      

dün   bugün    yarın dün   bugün    yarın 

dün   bugün    yarın dün   bugün    yarın 

dün   bugün    yarın dün   bugün    yarın 

pazartesi  

salı  

çarşamba  

perşembe  

cuma  

cumartesi  

pazar  

……………    perşembe    …………… 

……………    ……………            cuma

……………    ……………            pazar

……………          salı    …………… 

çarşamba   ……………      ……………

cumartesi   ……………      ……………



 

 

Etkinlik:  Aşağıda karışık olarak verilmiş ayları sırasıyla yazalım. 

1. Ay :………………………. 

2. Ay :………………………. 

3. Ay :………………………. 

4. Ay :………………………. 

5. Ay :………………………. 

6. Ay :………………………. 

7. Ay :………………………. 

8. Ay :………………………. 

9. Ay :………………………. 

10. Ay :………………………. 

11. Ay :………………………. 

12. Ay :………………………. 

 

 

Etkinlik:  Aşağıda verilen mevsimlerin aylarını yazalım. 
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SONBAHAR    KIŞ          İLKBAHAR   YAZ 

temmuz  

aralık  

şubat  

nisan  

ocak  

haziran  

ekim  

kasım  

eylül  

mayıs  

mart  

ağustos  

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 



 

 

Etkinlik:  Aşağıda verilen problemleri çözelim. 

1. Her gün 3 saat ders çalışan Metin, bir 

haftada kaç saat ders çalışmış olur? 

 

 

 

2. Merve bir günün 8 saatini uykuda, 6 

saatini okulda geçiriyor. Merve’ye 

diğer işleri için kaç saat kalır? 

 

 

 

3. Ninem, doktorun verdiği ilacı 8 saat 

ara ile içiyor. İlk ilacı sabah 9.00’da 

içtiğine göre ikinci ilacı saat kaçta 

içmelidir? 

 

4. Yaz tatilinde katıldığım yüzme kursu 2 

hafta 4 gün sürdü. Yüzme kursumuz 

kaç gün sürdü? 

 

 

 

5. Bir yıl 4 mevsimdir. Dört yılda kaç 

mevsim vardır? 

 

 

 

 

6. Öğretmenimizin katıldığı kurs bir 

aydan 1 hafta fazla sürdü. Orhan’ın 

kursu kaç gün sürdü? 
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7. Babam 1 yıl 4 ay askerlik yapmış. 

Babam kaç ay askerlik yapmıştır? 

 

 

 

 

8. Saat 17.30’da başlayan film 1 saat 15 

dakika sürmüştür. Film saat kaçta 

bitmiştir? 

 

 

 

 

9. Annemin toplantısı 08.30’da başladı. 

Annemin toplantısı 11.30’da bittiğine 

göre toplantı kaç saat sürmüştür? 

10. Betül akşam 22.30’da uyuyor. 

Betül, sabah 07.30’da uyandığına 

göre kaç saat uyumuştur? 

 

 

 

 

11. Günde 13 saat uyanık kalan Eren, kaç 

saat uyumaktadır? 

 

 

 

 

12. 3 ayda bir köye giden dedem, 1 

yılda kaç defa köye gider? 
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