






SAĞLIĞIMIZ

ÜNİTE 4



Yukarıdaki  resimleri inceleyelim. 

Birbirleriyle ilgili olanları eşleştirelim.

Bul ve eşle

2



Her  gece  erken yat.

Her  sabah  erken kalk.

Elini yüzünü yıka, saçını tara.

3

Oku ve yaz



Haydi beslenelim!

Aşağıdaki yiyeceklerin adlarını söyleyin.

En çok sevdiğiniz beş tanesini daire içine alın.

Beslenme çantanıza koyabileceklerinizi 

seçip altındaki kutuyu boyayınız.
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Yukarıdaki mikroplar sence nelerden 

korkar? Daire içerisine alınız.

Bul ve anlat
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Ekmek  ye, peynir ye.

Bol bol süt iç.

Yumurta da ye.

Oku ve yaz
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Yukarıdaki resimde sözcük olan heceleri 

bulup boyayınız.
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Yukarıdaki kelimeleri hecelerine ayırıp

aynı balon içine yazınız.

diş        kulak        ağız   

dudak     

göz           

burundil          

yanak        

saç          

kirpik

Hecelerine ayır
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Yemekten sonra elini yıka.

Dişlerini fırçala, haydi okula.

Oku ve yaz
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Yukarıdaki hecelerden  

anlamlı sözcükler oluşturunuz.
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Bul ve yaz
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Bugün  okulumuza   doktor ve hemşire geldi. 

Öğretmenimiz “Çocuklar bugün aşı günü” dedi.

Bak ve anlat

Öğrencilerden  resimlere bakarak  

öyküyü tamamlamalarını isteyiniz.
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Kaya          -----------    ye.

Boşlukları doldur

Ali              çaldı.-----------    

Baba            al.-----------    

Asya           oku.-----------    

Ömer           as.  -----------    

Haydi          ol.-----------    

Oya bu   bizim.-----------    
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zil, kitap, balon, ev, aşı, peynir, bal



Bugün aşı günü.

Herkes aşı olacak.

Sağlıklı yaşamak için 

Koşup coşacak.

Oku ve yaz
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Bol bol .................. iç. Elini ve ................ yıka.

................. erken yat, erken kalk.

Dişlerini ...................... . Kaya sen  ..........  fırçala

Sağlıklı .................. .

Asya erken yat, erken kalk.

Elini ve yüzünü yıka.

Ekmek, peynir ve yumurta ye.

Ilık süt iç.

Bol bol süt iç.

Oya, yemekten sonra ellerini yıka.

Dişlerini fırçala.

Kaya sen de yıka, sen de fırçala.

Sağlıklı yaşa.

Eksik sözcükleri parçaya göre tamamla

Ekmek, .................... ve yumurta ye.

.............., yemekten sonra ellerini yıka.

Ilık süt ............. .

Bol ........... süt iç.
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Hecelerden sözcük ve cümle kur
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Oku ve yaz

Ayşe erken yat, erken kalk.

Elini ve yüzünü yıka.

Ekmek, peynir ve yumurta ye.

Ilık süt iç. Bol bol süt iç.
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Hecelerine ayır                     

yumurta    .....................                     
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Yu-mur-ta    3

Hecelerine ayır                     
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Oku ve yaz

Ümit yemekten sonra elini yıka.

Dişlerini de fırçala.

Oya sen de yıka, sen de fırçala.
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Ayşe aşı bu bol dişlerini 

de ekmek erken elini fırçala 

haydi ılık iç için kalk 

ol olmak Oya peynir sağlıklı 

süt sen Ufuk Ümit ve 

yat ye yıka yüzünü yumurta

Yukarıdaki sözcüklerden cümleler 

oluşturup yazınız.

Bul ve yaz

19

. ........................................................................

. ........................................................................

. ........................................................................

. ........................................................................

. ........................................................................

. ........................................................................



Oku ve yaz

Ufuk bu ekmek, bu peynir, bu da yumurta.

Haydi ye, bol bol yemek ye.
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Bak ve anlat

Her resim için öğrencilerden birer öykü 

anlatmalarını isteyiniz.
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Haydi aşı ol. 

Sağlıklı olmak için aşı ol.

Asya sen de ol.

Yeşim sen de aşı ol.

Oku ve yaz
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MEVSİMLER

VE

YENİ YIL

ÜNİTE 5



Resimleri sırasıyla inceleyerek her resmin 

özelliklerine göre hangi mevsime ait 

olduklarını bulunuz.

Bak ve anlat
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Arılarımızın kovanlarına dönmesi için eksik 

heceleri kutudan bulup tamamlayınız.
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Sözcük oluştur

......çak      
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Oku ve yaz

Bak Jale, kış geldi.

Hava çok soğudu.

Yağmur yağdı, kar yağdı.

Kardan adam yapalım. 
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Sa.............   ol..........

Ho............   öt..........

...........nem gel.........

...........ni öp..........

Annem .......çımı ok.......dı.

Parçayı oluştur

Ali’nin çevresinde bulunan hecelerden 

uygun olanları seçip parçayı oluşturunuz.
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Oku ve yaz

Dayı bana palto al.

Teyze bana kazak ör.
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Bir yılda dört mevsim vardır.

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.

Oku ve yaz
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Kış ayları aralık, ocak ve şubattır.

Oku ve yaz
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Ocak Şubat Mart Nisan 

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Eylül Ekim Kasım Aralık

Ayların isimleri nelerdir?

Aylarımızdan beş tanesini seçip hecelerine 

ayırınız ve aşağıdaki kutuya yazınız.

Bir yılda on iki ay vardır. İşte aylarımız:
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1.

2.

3.

4.

5.



Yeni yıl geldi.

Hoş geldin yeni yıl.

Güle güle eski yıl.

Yeni yıl kutlu olsun

Oku ve yaz
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