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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
Mehmet Akif Ersoy
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ANDIMIZ
Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,
Durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk’üm diyene!
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Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881 - 1938)
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Dr. Fazıl KÜÇÜK
(1906 - 1984)
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Rauf R. DENKTAŞ
1924-2012
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ÖNSÖZ
Sevgili çocuklarımıza zorunlu temel eğitimlerinde bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini
ve yeteneklerini göz önüne alarak fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden sağlıklı
gelişimler sağlayacak eğitim fırsatlarının sunulması önemlidir.
Hayat Bilgisi dersi, çocuklarımızın yaşamları ile bağ kurmalarını, problem çözme güçlerini,
yaratıcılıklarını, aynı zamanda gözlem yapma, araştırma, inceleme yapma gibi üst düzey
düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan dinamik ve temel bir derstir. Bu bakış açısıyla,
çocuklarımızı merkeze alarak onlara günlük yaşama ilişkin bilgi, beceri ve değerleri
kazandırmak Hayat Bilgisi dersinin temel amacıdır.
KKTC Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı çocukların kendilerini tanımaları, anlamaları,
kendilerini değerli ve sevilen birer birey olarak hissetmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır.
Programda, öğrencilerin sosyal ilişkilerde diğer insanlara değer vermeyi ve sağlıklı iletişim
kurmayı öğrenmeleri ana hedefler arasındadır. Ayrıca bu programda çocukların alacakları
karar ve gösterecekleri davranışlarla kendi sağlıklarından sorumlu olduklarının bilincine
varmaları amaçlanmıştır. Gelişmiş iletişim becerilerine sahip çocuklar saygı göstermeyi, değer
vermeyi ve anlayışlı olmayı öğrenirler. Çocuklar, kişiler arası etkili iletişim sağlandığında daha
kolay ilişki kurabilir ve bunu sürdürebilirler; ayrıca insan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin
önemli bir erdem olduğunun bilincinde olurlar. Kitabımız bu bakış açısıyla ve programın temel
amaçlarına hizmet edecek etkinlikleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.
Ülkemiz Hayat Bilgisi Kitabı’nın konuları, çocukların gelişim özelliklerine ve gerçek yaşama
uygun olarak birey, sağlık, doğa, toplum çerçevesinde seçilmiş ve bu konular etrafında
yoğunlaşmıştır. Kitabımızda yukarıda belirtilen içerik; Bireysel Gelişimim, Birey ve Toplum,
Sağlığım, Ben ve Doğa olarak dört öğrenme alanı başlığı altında hazırlanmıştır. Siz
öğretmenlerimizden beklenen, kitaptaki etkinlikleri başka çalışmalarla zenginleştirerek
öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre uygulamanız, ders kitabını tek kaynak gibi görmeyerek kendi
araştırmacı kimliğinizle ve yaratıcılığınızla değerlendirmenizdir.
Bu kitabın, eğitim yaşamlarının başında olan çocuklarımızın yaratıcı, eleştirel, analitik
düşünce yapılarını geliştirici, günlük yaşam becerilerini zenginleştirici olacağına, eğlenerek
öğrenmeye sağlayacağı katkıya inanıyor, başarılı ve keyifli öğrenme-öğretme yaşantıları
diliyoruz.
Bu içsel gelişim öz-değer ve özgüveni destekleyecek birtakım fırsatlar (kendi hedeflerini
belirleme, değerlendirme ve kendi kişisel davranışlarını yönetebilme) sunar. Çocukların özyeterlilik duygusu geliştirmesi önemli bir kazanımdır. Bu, bireye kendi kişisel denetimini
sağlama, hareketlerini, kararlarını kontrol edebilme, kendi başına öğrenebilme imkânı sağlar.
Hazırlanan Hayat Bilgisi Dersi Programı'nda, çocukların kişisel özelliklerinin ve becerilerinin
geliştirilmesi (duygularını yönetebilme, çatışmaları çözebilme ve yeni durumlarla başa
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ön plana çıkarılmıştır.
Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda;

Amaç
Bu programın amacı, kendini tanıyan ve seven, tehlike ve istismardan korunabilen, sağlıklı ve
düzenli yaşama alışkanlığı kazanmış, iletişim becerileri gelişmiş, çevresindeki olgu ve olayları
gözlemleyen, duyarlı, problem çözen, sorumluluklarını bilen, etik ve estetik duygusu gelişmiş,
tutumlu, ülkesini seven, haklarının farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Program Çıktıları
1. Kendini tanır ve öz-denetimini sağlar.
2. Kendine ilişkin öz-benlik, öz-saygı ve öz-güven geliştirir.
3. Kendini tehlike ve istismardan koruma yollarını açıklar.
4. Trafik kurallarını kavrar ve bu kurallara uyarak güvenliğini sağlar.
5. Vücudunu tanır ve sağlığını koruma sorumluluğunun önemini açıklar.
6. Kendini ifade eder; ailesi, arkadaşları ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurar.
7. Doğa olaylarının yaşam üzerine etkilerini kavrayarak doğaya ve çevreye zarar verecek
davranışlardan kaçınır, çevresini güzelleştirir.
8. Kendine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirir.
9. Parasını ihtiyaçlarına göre hesaplı harcar, eşyaları ekonomik olarak kullanır, korur ve israfın
doğal kaynakları tüketebileceğinin farkına varır.
10. Farklı meslek gruplarını tanır.
11. Ülkesinin vatandaşı olmaktan gurur duyarak kültürünü benimser, sahip çıkar ve farklı
kültürlere saygı duyar.
12. Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimser.
13. Ülkesinin önde gelen sporcu, yazar ve sanatçılarını tanır.
14. Atatürk ilke ve devrimlerini benimser, Kıbrıs Türk liderlerini tanır.

Hayat Bilgisi Kitabı Komisyonu
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Doğada Neler Oluyor?
Bu bölümde çevremizde gelişen çeşitli doğa olaylarını öğreneceğiz.

Düşün - Yaz
Doğadaki olaylar denildiğinde aklına neler geliyor? Aşağıdaki kavram
haritasındaki boşlukları doldur.

Doğadaki
Olaylar
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İncele - Bul

Tanıyor musun?

Bu .......................
Büyük bir bölümü
sularla kaplıdır.

Bütün canlılar
burada yaşar.
Üzerinde karalar
ve denizler var.

Bu .......................
Görünümü yuvarlaktır.
Dünya'yı ısıtır ve
aydınlatır.
Güneş ile ilgili başka
neler biliyorsun? Yaz.
……………………
……………………
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Düşün - Tartış
Dünya ve Güneş'in Yaptıkları
Bir varmış bir yokmuş... Dünya ve Güneş adında çok iyi iki arkadaş varmış.
Dünya çok hareketli, yerinde duramayan bir gezegenmiş. Dünya iki şekilde
hareket etmeyi çok severmiş. Birincisi kendi etrafında dönmekmiş. Dönerken
ne yaparmış biliyor musun? Gece ile gündüzü oluştururmuş. 24 saatte, yani
bir günde bu işi yaparmış. Bunu yapmaktan hiç usanmazmış. Döner, döner
gece olur, döner, döner gündüz olurmuş. İnsanlar uyur ve de uyanırmış. Bu
Dünya sadece kendi etrafında değil, bir de Güneş adındaki en iyi
arkadaşının etrafında dönmeye bayılırmış. Dünya Güneş'in etrafında döne
döne ne mi yaparmış? Mevsimleri meydana getirirmiş. Mevsimleri
oluştururken biraz yorulurmuş. Dünya Güneş etrafında dönüşünü
tamamladığında 1 yıl (365 gün 6 saat (üç yüz altmış beş gün altı saat), 12
ay ve 52 hafta meydana getirirmiş. Mevsimlerin isimlerini de unutmayalım.
İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış; onun Güneş etrafındaki dönüşüyle olurmuş. İyi
ki dönüyorsun Dünya..! Sen dönmezsen Dünya, acaba neler olurdu dünyada?
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Düşün - Tartış

Niçin sürekli gece ve
gündüzü yaşamıyoruz?
Sürekli gece
veya sürekli gündüzü
yaşasaydık neler olurdu?

Güneş
gece nereye gider?

Araştır
Bizler sabah erken uyanıp doğu yönüne baktığımızda Güneş'in doğuşunu
görebiliriz. Hepimiz Güneş'in doğudan doğup batıdan battığını söylerken Güneş'in
hareket ettiğini düşünürüz. Aslında hareket eden Güneş değil, Dünya'mızdır.
Dünya'mız bu dönüşünü düzenli ve sürekli yapmaktadır. Güneş yerinde sabit
dururken Dünya'mız dönüşlerini yapar. Güneş'i görmeye başladığımızda sabah
olmaya başlar. Güneş'i göremediğimiz zaman akşam olmaya başlar.
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İncele - Bul

Neden Ali'nin bir tarafı karanlıkta,
diğer tarafı aydınlıkta?

Amaç:
Gece ve gündüzün oluşumunu deney yaparak anlamak
Araç-gereç:
Dünya modeli, el feneri, mum vb.
Deneyin yapılışı:
1. El fenerini dünya modeline doğru tut.
2. Dünya modelinin aydınlık ve karanlık yüzünü gözlemle.
3. Küreyi kendi ekseni etrafında döndürerek gece ve gündüzün oluşumunu
gözlemle.
Sorular:
1. Dünya modelinin ışık alan yüzünde neyi gözlemledin?
2. Dünya modelinin ışık almayan yüzünde neyi gözlemledin?
3. Dünya modelini elimizle çevirdiğimizde ışık alan yerlerde nelerin değiştiğini
gördün?
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Sonuç:
Yaptığınız deneyin sonuçlarını yazınız.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Düşün - Bul
1=c
4

2=d
3

1

3=e
3

4=g
4

5=ü
5

6

6=n
2

7=z
5

7

Dünyam

Sen de konuyla ilgili bir şiir yaz.
...........................................................

Dünya dönüyor gece oluyor,
Dünya dönüyor gündüz oluyor,
Dünya Güneş'in etrafında dönüyor .
Mevsimler değişiyor,
Dön Dünya Dön,
Dön Dünya Dön.

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
............................................................
............................................................
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Düşün - Yaz
“Dünya ” ile ilgili bir şarkı bul. Sözlerinden bir bölümünü yaz. Söyle.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Düşün - Bul
Bilmece
Ben ısı ve ışık kaynağıyım.
Kışın az ısıtır,
yazın çok ısıtırım.
Benim girmediğim yere doktor girer.
Ben kimim?
…………………………….
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Düşün - Tartış
Resmi incele. Bu resimde anlatılan nedir? Tartış

Sürekli
kış mevsimi olsaydı
hangi hayvanları göremezdik?

Niçin sürekli
aynı mevsimi
yaşamıyoruz?

Karıncaları
hangi mevsimde
görmeyiz? Neden?

Sürekli
yaz mevsimi olsaydı
neler olurdu?
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Düşün - Yaz
Resimlerdekilerini hangi mevsimde görürüz?
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Düşün - Yaz
..............................................

Hava sıcaklıkları
mevsimlere göre
değişir mi?

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

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

Bitki ve hayvanlar
mevsimlerde
nasıl değişiklik
gösterirler ?

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

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

Yediğimiz yiyecekler
mevsimlere göre
değişmeseydi sence
nasıl olurdu?

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

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

Kış mevsiminde hangi yağış
çeşitlerini görürüz?

..............................................
..............................................
..............................................
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Düşün - Yaz
Araştır Dünya'nın hangi ülkesinde şu an bizim yaşadığımız mevsimden farklı bir
mevsim yaşanıyor? Neden?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Düşün - Bul
Kendi ülkemizde yaşanan mevsim ile araştırdığın ülkedeki mevsimin resimlerini çiz.
Karşılaştır.
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Düşün - Tartış
Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığına göre Dünya'nın bazı yerlerinde
yaz mevsimi yaşanırken başka yerlerde kış mevsimi yaşanır.

Resmi incele. En sevdiğin mevsim hangisidir? Neden?
Bu mevsimi gösteren resmi boya.
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En sevdiğim mevsim:……………………………………………

Çünkü:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………
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Düşün - Yaz
Mevsimler değişirken doğa da değişir. Ağaçlar, hayvanlar, hava durumu, yediğimiz
yiyecekler, giydiğimiz kıyafetler de değişir. Yaşanan bu değişimleri düşün. Tabloya
yaz.

Yaz

İlkbahar
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………

Kış

Sonbahar
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Düşün - Yaz

Akrostiş, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan
aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana
getirmesidir.
Akrostiş tekniğini kullanarak şiir yaz.
M………………………………………………………………………
E……………………………………………………………………….
V………………………………………………………………………
S………………………………………………………………………
İ………………………………………………………………………..
M………………………………………………………………………

Y…………………………………………………………………….
A……………………………………………………….……………
Z……………………………………………………..………………
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İncele - Bul
Resimdeki yanlışları bul ve boya.
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Ne olduğunu
biliyor musun?

Ne işe yarar?

Evinizde var mı?
İncele.

Daha önce
hiç gördün mü?

Bu görselleri nerelerde görmüş olabiliriz?
Neyi ifade ettiklerini biliyor musun?
Hava durumunu öğrenmek neden önemlidir?

Gazimağusa

Girne

Lefkoşa

340

210

300

HAVA DURUMU
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Resimlerin ifade ettiği hava durumunu yaz.

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

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

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

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

...............................................
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Proje Yapalım
Hava Durumu Tablosu Yapıyoruz
Ÿ Hava durumu ile ilgili görselleri, çeşitli dergilerden veya gazetelerden bul.
Ÿ Bulduğun görselleri kullanarak arkadaşlarınla birlikte hava durumu tablosu

oluştur.
Ÿ Oluşturduğunuz tabloyu sınıfa as. Her günkü hava durumunu tabloda işaretle.

Gözle- Kaydet
Hava Durumu Gözlem Raporum
Bir hafta boyunca hava durumunu gözlemle. Hava durumunu ve sıcaklığını kaydet.

Güneşli

Yağmurlu

Bulutlu

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
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Sisli

Rüzgarlı

Hava
Sıcaklığı
Derecesi
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Karşılaştır
Güneşli, yağmurlu ve hem güneşli hem yağmurlu bir günde yapabildiklerini düşün.
Çiz.
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İncele - Bul

1

2

3

4

Resimleri incele. Soruları cevapla.
Hangilerinde ya da hangisinde;
gündüz yaşanıyor? ……………..
fırtına var? ……………..
kış mevsimin özellikleri görülüyor? ………………….
ilkbahar mevsimi yaşanıyor olabilir? …………………
yaz mevsimi yaşanıyor? ……………………
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Düşün - Yaz
Adı nedir? Hangi olaydan sonra görürsün?
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

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

Düşün - Tartış
Yağmurlu, fırtınalı, sisli havalar yaşamımızı nasıl etkiler?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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GAZETE

Yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün
verdiği bilgiye göre dün gece, Ankara ve
İstanbul'dan Ercan Havalimanı'na iniş
yapmak üzere yola çıkan iki uçak sis
nedeniyle Adana'ya inerken üç uçak rötarlı
havalanabildi. İnişlerde yaşanan rötar
nedeniyle Ercan'dan kalkacak bazı
uçaklarda da rötar yaşandığını
söyledi.(TAK)
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Poster Hazırla
Gazete küpürlerinden hava durumundaki değişikliğin yarattığı sorunlarla ilgili
bir haber de sen bul. Sınıfa getir. Arkadaşlarınla birlikte bir poster hazırla.

37

Bölüm 3

Rüzgarlı havalarda neler yapabiliriz?

Rüzgarlı havalarda
uçurtma uçurtmayı çok seviyorum…

Ben de rüzgarlı havalarda ülkemizde
Yedidalga'da yapılan rüzgar sörfünü
izlemeyi çok seviyorum…

Rüzgar, güneş veya yağmur yaşamımızı her zaman olumsuz
etkilemez. Bunlardan yararlanarak yapabileceğimiz birçok etkinlik
vardır. Ülkemiz bu yönden çok şanslıdır. Güneş ve rüzgardan
yararlanarak hayatımızı hem kolaylaştırabiliriz hem de eğlenebiliriz.
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Bölüm 3

GAZETE

Rüzgar ve Dalgalarla Dans
Pazar günü Yedidalga’da rüzgar
sörfü yarışları yapıldı. Ülkemizin birçok
yerinden gelen sörfçüler başarılı
olmak için yarıştı. Sörf meraklıları bu
olayı heyecanla izledi. Rüzgar ve
dalgalarla dans eden sörfçüler
başarılı olmak için çaba sarf etti.
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Düşün - Yaz
Nasıl çalışır? Ne işe yarar?
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

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

Bunları
BiliyorVar
Musun?
Farkım
Güneş ve rüzgar yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerjiye doğada
tükenmeyen ve temiz enerji de denilebilir. Ülkemizde güneş enerjisi ile çalışan
güneş panellerinin Serhatköy'de kurulduğunu ve yaklaşık 400 evin yıllık elektrik
ihtiyacının karşılandığını biliyor muydun?
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Değerlendirme
Farkım Var 1
Hangi mevsimdir? Eşleştir.

Kalın giyeriz.
Hava çok soğuk
olur.

İLKBAHAR

Kuşlar sıcak
ülkelere gider.

YAZ

Hava
ısınmaya başlar.
Ağaçlar yeşillenir.

Çok sıcak olur.
Denize gideriz.

SONBAHAR
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Değerlendirme
Farkım Var 2
Aşağıdaki tabloya mevsimlerin isimlerini yaz. Hangi mevsimde ne giyeriz? Yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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Değerlendirme
Farkım Var 3
Telefonda konuşan Ali ve Ayşe'yi mevsime uygun olarak giydirebilir misin?
Avustralya çok soğuk.
Burada her gün yağmur var.

Ali Kıbrıs çok sıcak.
Her gün denize gidiyoruz.
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Değerlendirme
Farkım Var 4
Yukarıdaki kelimlerden birkaçını seç. Seçtiğin kelimelerle günlük yaşamımızdaki
etkilerini düşünerek bir hikaye yaz.
Dünya

Güneş

Yağmurlu Hava

Sisli Hava

Fırtınalı Hava

Gökkuşağı

Güneş Paneli

Rüzgar Türbinleri

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Öz - Değerlendirme Formu
Evet Hayır Biraz
1

Doğa olaylarını gözlemlerim.

Evet Hayır Biraz

2

Doğa olaylarının neler olduğunu
açıklayabilirim.

3

Gece ve gündüzün oluşumunu açıklayabilirim.

4

Mevsimlere göre meydana gelen
değişimlerin neler olduğunu açıklayabilirim.

Evet Hayır Biraz

Doğa olaylarının yaşamımıza etkilerinin
neler olduğunu açıklayabilirim.

Evet Hayır Biraz

5

45
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Bölüm 3

Gökyüzünde
FarkımNeler
Var Var?
Bu bölümde gökyüzünde gördüğümüz
gök cisimlerini öğreneceğiz.

Düşün - Tartış
Bulutsuz bir gecede gökyüzünü hiç inceledin mi?
Gökyüzünde gördüğün cisimlerin hangilerini tanıyorsun?
Bu cisimlerin görünümleri birbirine benziyor mu?
Gündüz gökyüzünde neler görüyorsun?
Gece gökyüzünde gördüklerini gündüz de görüyor musun?

Kayan bir yıldız gördün mü?
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Düşün - Tartış

Nereye bakıyorlar?
Kullandıkları aletin adını biliyor musun?

Düşün - Yaz
Benim adım “T” ile başlıyor. Ben ne
işe yararım? İlk ne zaman icat
edildim? Araştır ve yaz.

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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Düşün - Yaz

Gözlem Defterim ve Notlarım
Kendine bir gökyüzü gözlem defteri oluştur. Gece ve gündüz farklı
saatlerde gökyüzünü gözlemle. Gördüklerini not et. Resmini çiz.
Sınıfta paylaş.
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Bölüm 3
Düşün - Tartış

Neler görüyorsun?

Uzay: Dünya ve diğer gök cisimleri arasında
yer alan sonsuz boşluğa verilen isimdir.

Gök Cismi : Uzayda bulunan cisimlerin
her birine gök cismi denir.

Uzayda Güneş, Ay, yıldız, gezegen, meteor gibi çok sayıda gök cismi bulunur.
Gök cisimlerinin birçoğu toplanıp bir araya gelerek dev yıldız kümelerini
oluşturur. Yıldız kümelerinden bazıları çıplak gözle, bazıları da teleskopla
gözlemlenebilir.
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Gezegen

Meteor

Yıldız

Asteroid

Ay

Güneş
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Bölüm 3
Bunları biliyor musun?
Güneş bir yıldızdır.
Dünya'ya en yakın
yıldız Güneş'tir.
Güneş ısı ve ışık
kaynağımızdır.

Ay Dünya'nın
uydusudur.

Yıldızların da
belirli ömürleri
vardır.

En ünlü kuyruklu

yıldız Halley
kuyruklu yıldızıdır.
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Eğlenelim - Düşünelim
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Düşün - Bul
Dünyaya en yakın gök cismi benim.
Dünya'nın etrafında dönerim. Dünyanın tek
uydusuyum. Kendi ışığım yoktur. Güneş'ten
aldığım ışığı yansıtırım. Ayrıca beni her
zaman aynı şekilde göremezsin. Çünkü
Dünya ile birlikte dönerken Güneş'ten
aldığım ışığa göre benim görünüşüm de
değişir.
Adım ne? .................................

Düşün - Bul
Asrın ve ailesi gece pikniğine gitmeyi çok seviyorlar. Bir ayda en az üç dört defa
pikniğe giderler. Asrınların gece pikniklerinde değişen bir şeyler var. Farkı
bulabildin mi?
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Düşün - Oku- Çiz
Ayça'ya öğretmeni hava raporu ödevi vermişti. 1 ay
boyunca gökyüzünü gözlemleyip ayın görünümünü not
edecekti. Ayça'ya ödevinde annesi yardımcı olacaktı. Ayça
not defterine şunları not etti.
13 Mart 2016
Bugün gündüz güneşli bir gündü. Akşam
yıldızları ve Ay’ı gördük. Ay ters 'C'
harfine benziyordu. Annem onun YENİ
AY olduğunu söyledi. Annem, ona
HİLAL de dendiğini söyledi.
Hilal'in görünümünü çiz.

20 Mart 2016
Bulutlu ve hafif yağmurlu bir gündü.
Gündüz Güneş'i pek göremedik. Gece
yıldızlar da görünmedi. Ama bir ara
bulutların arasında Ay'ı gördük. 'D'
şeklindeydi.
Annem buna İLK DÖRDÜN dendiğini
söyledi.
İlk dördün'ün görünümünü çiz.
Annem Ay’ın bu halinin bir hafta
sürdüğünü söyledi.
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27 Mart 2016
Çok sıcak ve güneşli bir gündü.
Yıldızları çok net gördüm. Annem
BÜYÜKAYI ve KÜÇÜKAYI adındaki
takımyıldızlarını gösterdi. Ay ise
Güneş gibiydi. Ay’ın bu haline
DOLUNAY deniyormuş.
Dolunay'ın görünümünü çiz.

3 Nisan 2016
Gökyüzünde bu hafta pek bir
değişiklik olmadı. Değişen tek şey
Ay'ın şekli oldu. Bu sefer de ters
'D' harfine dönüştü. Buna da SON
DÖRDÜN deniyormuş. Annem ayın
her halinin bir hafta sürdüğünü
söyledi.
Son dördünün görünümünü çiz.
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Gözlem
Gökyüzünde Ay'ı gözlemle. Şeklini çiz.

Gözlem Çizelgem
Tarih

Ay'ın
Şekli Açıklamalarım

Tarih

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30
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Ay'ın
Şekli Açıklamalarım

Bölüm 3
Gözlem Raporum
Yaptığın gözlem boyunca neler gözlemlediğini anlat.
Gözlem sırasında ilginç bir olay yaşadın mı? Yaz.

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

Düşün - Bul
Geceleri gökyüzünde parlarım.
Sayım çok fazladır. Bazen de
kayıp düşerim.
Adım ne?
.......................

Yıldızlar, çevrelerine ısı ve ışık verirler. Yıldızlar canlı
değildirler. Ancak tıpkı canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler.
Yıldızlar yaşamlarının sonuna geldiklerinde dev bir patlama ile
küçük yıldızları ve gezegenleri oluştururlar.
Dünya da bir patlama sonucu oluşmuştur.
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Düşün - Yaz
Aşağıdaki harflerle başlayan bir şiir oluştur.
Y…………………………………………………………………………
I…………………………………………………………………………
L…………………………………………………………………………
D…………………………………………………………………………
I…………………………………………………………………………
Z…………………………………………………………………………

Takım Yıldızlar
Aşağıda bir yıldız haritası görüyorsun. Bunu incele. Gökyüzünde daha önce
bunlara benzer şekiller gördün mü?

Yıldız haritasında gördüğün Kutup Yıldızı, yön bulmayı sağlar.
Kutup Yıldızı gökyüzünde en az hareket eden yıldızdır. Kutup
Yıldızı'nı bulmak için önce Büyükayı takımyıldızını bulmak gerekir.
Büyükayı takımyıldızının en belirgin yedi yıldızı cezveye benzer.
Küçükayı takımyıldızı da onun küçüğü gibidir. Küçük ayı takım
yıldızının en parlak yıldızı Kutup Yıldızı'dır.
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Gözlem
Aşağıdaki adımları takip et. Uygula.
Malzemeler:
· Not defteri, kalem
· Karton
· Harita çivisi
· İp

Yapılacaklar:
· Bir büyüğünle gece gökyüzü gözlemi yap.
· Gökyüzünde gözlemlediğin yıldızların dizilişini bir kağıda çiz.
· Karton al.
· Gözlemlediğin yıldızların şeklini, harita çivisi kullanarak karton üzerine
işaretle.
· Harita çivisi kullanarak işaretlediğin yıldızları iple tuttur ve takımyıldızını
oluştur.
· Senin takımyıldızının şekli neye benziyor? Sınıfta sergile.

Yorumun:
Bu çalışma sana neler kazandırdı?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Değerlendirme
KELİME

ÇAĞRIŞTIRDIĞI CÜMLE

Yıldız
Uzay
Teleskop
Gök cismi

Gündüzleri gökyüzünü hangisi aydınlatır?

Geceleri gökyüzünde hangilerini görürsün?

Hangileri gök cismidir?
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Bölüm 3
Sayıları birleştir. Resmi bul.

62

Ben ve Doğa

Bölüm 3

Yönümü Bulurum
Bu bölümde yönleri ve konumları öğreneceğiz.

Sence ne yapıyor?
Amacı ne?

Doğu

Batı

Sol kolumuzu güneşin battığı
yöne doğru uzatıyoruz.

Sağ kolumuzu güneşin doğduğu
tarafa doğru uzatıyoruz.
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Gözlem
Güneş'in hareketini gözlemle. Verilen saatlerde
Güneş'in yerini gözlemleyerek aşağıya çiz.

Güneşin Doğuşu

Saat 9:00

Saat 12:00

Saat 15:00

Güneşin Batışı
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Kollarımızı Güneş’in doğduğu ve battığı tarafa
açtıktan sonra yüzümüzün baktığı yön kuzey,
arkamızda kalan yön ise güney olur.

Kuzey

Güney
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Bölüm 3
Düşün - Bul
Güneşli bir günde yere bir çubuk dik. Acaba çubuğun
gölgesi hangi yönde ve uzunlukta olur? Gözlemle. Çiz.
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Ben ve Doğa

Bir metre uzunluğunda çubuk yere dikilir. Gölgenin en
kısa olduğu öğle vaktinde yönü kuzeyi gösterir. Buna
göre yüzümüzü kuzeye çevirirsek; arkamız güney,
sağımız doğu, solumuz batı olur.

Düşün - Tartış

İncele - Bul

K
B

D
G

Elimdekinin ne
olduğunu biliyor
musun?

Renkli ucu hangi
yönü gösterir?

Doğu, batı, kuzey ve güney yönlerini öğrendim. Peki bu
yönler benim ne işime yarayacak?

Gitmek istediğimiz bir yere ulaşabilmek için yönlere
ihtiyacımız vardır. Bir yeri tarif ederken yönleri
kullanırsak daha kolay bulabiliriz. Bir yerin konumunu
yönler sayesinde bulabiliriz.
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Düşün - Tartış
Özellikle havacılar, gemiciler, askerler ve turistler yön bulma işine oldukça büyük
önem vermektedir. Düşünsene yönler olmasaydı uçaklar gidecekleri ülkeyi nasıl
bulabilecekti ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Araştır
Boş bırakılan yerlere doğru yönü yaz.

K
B

D

Pusulanın renkli ucu daima ................. gösterir.

G

Karınca yuvalarının girişi ...................... gösterir.

Ağaçların üzerindeki yosunlar .................. gösterir.

Kutup yıldızı daima ............... gösterir.
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İncele - Bul
Kamp haritasını incele. Bu haritaya göre eksik yerlere uygun yönleri yaz.

Botlar, kamp ateşinin ............................dadır.
Karavanlar, çadırların ...........................dedir.
Kulübeler, çadırların .............................dadır.
Kara, botların ...........................dedir.
Kamp ateşi, çadırların ......................dedir.
Çadırlar, karavanların .......................dedir.
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İncele - Bul
Haritayı incele. Okuldan çıktıktan sonra evine, sinemaya parka markete nasıl
gideceğini yönleri kullanarak tarif et.

Eğlen - Öğren
Çalışma 1:
Sınıftan bir kişi dışarı çıkar.
Sınıf içerisinde bir nesne belirlenir ya da saklanır.
Daha sonra dışarıya çıkan kişi tekrar içeri girer.
Seçilen kişiye o eşyanın konumu tarif edilerek eşyayı bulması sağlanır.
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Çalışma 2:
Yönler ile ilgili küçük bir kitap oluşturalım. Haydi sana söyleyeceğim adımları uygula.
İlk önce beyaz bir kağıt alıp onu kare şeklinde kesiyoruz.
Ortasından dikey ve yatay olarak çizgiler çiziyoruz.
Köşelerinden merkeze doğru katlıyoruz.
4 tane üçgen görünümlü bir şeklimiz oluyor.
Üçgenlerin üzerine sırasıyla kuzey, güney, doğu ve batı yazıyoruz.
Üçgeni açıyoruz, içerisine o yön ile ilgili aklımıza gelenleri yazıyor, sonra tekrar
üçgeni kapatıyoruz.
Çalışma 3:
Dört tane boş kağıt alıyoruz.
Bu kağıtlara sırasıyla doğu, batı, kuzey ve güney yazıyoruz.
Bu kağıtlar sınıfın dört köşesine asılacak. Öğrenci sayısı kadar kağıda yönler yazılıp
katlanacak.
Bütün öğrenciler sınıfın ortasında toplanacak ve birer tane kağıt seçmesi istenecek.
Öğretmen kağıtlarınızı açabilirsiniz dediği anda yarış başlayacak ve kağıtta yazan
köşeye öğrencilerin en kısa sürede gitmeleri istenecek.
Doğru köşeye en kısa sürede giden öğrencilerin grubu yarışı kazanacak.
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Değerlendirme 2
Kablumbağa ve tavşan yarışa hazırlanıyor. Fakat bir sorun var. Yarış yolunu
belirleyemediler. Onlara yardım eder misin? Haritanın yan tarafında yarış yolu ile
ilgili ipuçlarını bulabilirsin.

Yarış Yolu İpuçları
Harita üzerindeki noktaları senin için hazırladım.
*İki nokta doğuya gitmelisin.
*Üç nokta güneye gitmelisin.
*İki nokta batıya gitmelisin.
*Bir nokta güneye gitmelisin.
*Altı nokta doğuya gitmelisin.
*Bir nokta güneye gitmelisin.
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Aşağıda yönler ile ilgili bir akrostiş hazırlayalım.
Y.......................................................................................
Ö.......................................................................................
N.......................................................................................
L........................................................................................
E........................................................................................
R........................................................................................

Düşün - Bul
Aşağıda yönler konusu ile ilgili bir bulmaca hazırlanmıştır. Haydi doğru cevapları
bulalım ve şifreyi çözelim. Şifre için sarı kutulara odaklanmalısın.

5
1

3

1. Ağaç yosunlarının gösterdiği yön.
2. Yönleri bulmak için kullandığımız alet.

2

3. Güneş’in battığı yön.
4. Her zaman kuzeyi gösteren yıldız.
5. Güneş’in doğduğu yön.

4
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Düşün - Bul
Aşağıdaki parçaların fotoğraftaki konumlarını bulup örnekteki gibi üstlerine
yazalım.

B

C

D

E

1

2
3
4

B3
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Öz - Değerlendirme Formu
Evet Hayır Biraz
1

Gökyüzünü gözlemlerim.

2

Gökyüzündeki gök cisimlerinin hangileri
olduğunu açıklayabilirim.

3

Ay'ın evrelerini açıklayabilirim.

4

Yönleri bulmak için hangi yöntemleri
kullanacağımı bilirim.

Evet Hayır Biraz

5

Yönleri kullanarak bir yeri tarif edebilirim.

Evet Hayır Biraz
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Evet Hayır Biraz

Bölüm 3

Farkım
Ada'mızVar
Bu bölümde adamız ile ilgili bilgi sahibi olacağız.

Araştır
Ada nedir?
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Düşün - Bul
Resimleri incele. Ortak özelliklerini bul
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Bölüm 3
Araştır
" Kıbrıs Bir Ada Mıdır?" şarkısının sözlerini araştır.
Daha sonra öğretmeninle beraber bu şarkıyı dinle.
Sözlerinin bir bölümünü aşağıya yaz.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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Ada :
Çevresi bütünüyle sularla çevrili kara parçasıdır.
Ülkemizin de dört tarafı bütünüyle sularla çevrili
olduğu için, bizim ülkemiz de bir adadır.

Araştır
1. Kıbrıs adası dışında üç tane ada araştır.
2. Kıbrıs adası dışında hangi adada yaşamak isterdin? Neden?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Düşün - Tartış
· Hayalindeki adayı çiz.

· Bu adada kimlerle yaşamak isterdin?
· Bu adada neler üretirdin? Ürettiklerini nasıl satardın?
· Adaya turistlerin gelmesi için neler yapardın?
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Düşün - Tartış
Aşağıdaki harita üzerinde kahverengi ile görülen yerler nedir?
Aşağıdaki harita üzerinde yeşil ile görülen yerler nedir?
Aşağıdaki harita üzerinde mavi ile görülen yerler nedir?

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

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

Adamızın kuzeyinde deniz boyunca uzanan Beşparmak Dağları bulunur.
Kıbrıs Adası'nın güneyinde ise Trodos Dağları bulunur.

Bunları biliyor muydun?
Halk arasında, bir elimizde bulunan beş parmağa benzediğinden dolayı
bu dağa Beşparmak Dağları denilmiştir.
Beşparmak Dağları'nın en yüksek noktası bin yirmi dört metre (1024 m)
ile Selvili Tepe'dir.
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Bölüm 3

Araştırma Projesi
1. Ailenle birlikte hafta sonu ülkemizde hangi çeşit bitki ve hayvanlar
olduğunu araştır. Bakalım en çok çeşidi sen bulabilecek misin?
2. Bu araştırmayı fotoğraflayıp sınıfta sunumunu yap.

İklim
Yazları sıcak, kışları ılık ve yağışlı
geçen iklim, Akdeniz İklimi'dir.

Adamızın özellikleri

Bitki
Defne, ardıç, mersin, çitlembik,
sakız ağacı yabani zeytin
bunlara örnek olarak gösterilebilir.
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Grup Çalışması
Etkinliğin Adı:
Kıbrıs Adası
Etkinliğin Yapılışı:
Büyük bir Kıbrıs haritası hazırlanır ve panoya asılır.
Hazırlık:
Öğrenciler gruplara ayrılır.
1. grup Kıbrıs Adası'nın yer şekilleri ile ilgili resimler bulur.
2. grup Kıbrıs Adası'nda yaşayan hayvanlar ile ilgili resimler bulur.
3. grup Kıbrıs Adası'nda yetişen bitkiler ile ilgili resimler bulur.
Uygulaması:
Kıbrıs haritası üzerine bitkiler ve hayvanlar ile ilgili resimler, yerleri uygun olarak
yapıştırılır.
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Bölüm 3

Ülkemizde hangi dağlar var?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ülkemizde hangi hayvan türleri var?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ülkemizde hangi bitki türleri var?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Yaptığın bu çalışmadan neler öğrendin?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Araştır
Resimlerdeki hayvanların adı nedir?
Ülkemizde hangi bölgede konaklarlar?

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

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

..................................................
..................................................
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Araştır
Ülkemizde Güneş'in
doğuşunu ilk olarak
neresi görür?

Kıbrıs'ın en uç noktası
neresidir?

Karpaz Milli Parkı
nerededir? Burada hangi
hayvanlar yaşar?

Düşün - Bul
Aşağıya ülkemizin güzellikleriyle ilgili düşüncelerinizi yaz.

Benim Ülkem
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Yaşadığım
Farkım Çevrem
Var
Bu bölümde çevre kirliliği hakkında bilgi
sahibi olacağız.

Düşün - Tartış
Çevre denince aklına neler gelir? Çevreyi neler oluşturur? Yaz.

ÇEVRE
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Düşün - Tartış
Temiz bir çevre nasıl bir çevredir?
Kirli bir çevre nasıl bir çevredir?

Temiz Çevre

Kirli Çevre
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Bölüm 3
Düşün - Tartış

Çevre kirliliğinin nedenlerini düşün.
Balık kılçığı üzerine yaz.
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Bölüm 3

Düşün - Tartış
Resimleri incele.

Resimlerde neler görüyorsun?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Resimlerde görülenler kirlilik oluşturur mu?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Çevrenizde yukarıdaki resimlere benzer durumlar var mı? Tartış.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Çevreye salınan dumanların yaşamımız üzerindeki etkisi ne olabilir?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Böyle bir çevrede yaşamak ister misin? Neden?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Düşün - Tartış
Aşağııdaki resimleri dikkatle incele.

Çevre kirliliği,
hava, toprak ve su üzerinde olumsuz
etkilerin ortaya çıkmasına neden olan ve
canlıların sağlıklarını bozabilecek
düzeyde etkiler yaratan kirliliktir.

Denizlerin bu şekilde kirlenmesinin sebepleri neler olabilir?
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Denizde oluşan bu kirliliğin bizim yaşamımıza ne gibi etkileri olabilir ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Denizlerimizin temizliği için neler yapabiliriz?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

90

Ben ve Doğa

Bölüm 3

Düşün - Tartış
Aşağıdaki resimleri dikkatle incele.

Doğaya atılan çeşitli eşyalar, yıllar
geçse bile yok olmaz ve çevreye çok
zarar verir. Örneğin, hiç düşünmeden
doğaya atılan bir elmanın bile iki ayda
yok olduğunu biliyor muydun?

Böyle bir çevrede yaşamak istiyor musun?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Çevrenin bu şekilde kirlenmesinin nedeni ne olabilir?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Böyle bir toprakta yetişen sebze ve meyvelerin sağlığımıza etkisi ne olabilir?
Tartış.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Ürünlerin Doğada Yok Oluş Süreleri

Cam şişe

Ciklet

Kola kutusu

4000 yıl

5 yıl

10 yıl

Pet şişe

Sigara ﬁltresi

Plastik

400 yıl

2 yıl

1000 yıl

Plastik çakmak

Kağıt

Aliminyum

100 yıl

3 ay

100 yıl

telefon kartı

Poliüretan

Plastik tabak

1000 yıl

1000 yıl

500 yıl
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Bölüm 3

Düşün - Tartış
Hangisinin doğaya karışması uzun
sürer?

Hangisinin doğaya karışması daha
kısa sürer?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bazı maddelerin doğada yok
olmamasının sonuçları neler
olabilir?
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
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Deney
Doğada hangisi yok olur? Deney yaparak gözlemle.
Malzeme:
·
Kullanmadığın çukur iki kap
·
Toprak
·
Poşet / cam / plastik
·
Elma / muz artığı / tuvalet kağıdı
Uygulanışı:
·
Iki kap içerisine toprağı koy.
·
İki ayrı kaba farklı malzemeleri koy.
·
Her iki kapta bulunanları bir süre gözlemleyin. Gözlemlediklerinizi yazın.
Sorular:
Hangi atık daha kısa sürede yok oldu?
Hangi atık yok olmadı?
Gözlem sonuçlarına göre hangi malzeme doğaya daha çok zarar verir?

Gözlem Sonucum:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Bölüm 3

Düşün - Tartış

Doğadaki su kaynaklarını kirletmek ile evimize gelen suyun kirli olması arasında
nasıl bir ilişki olabilir?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Yaratıcılığını Kullan
Yan tarafta çevre ile ilgili tasarlanan bir sloganın
resmi verilmiştir. Bu resmi incele. Aşağıya kendi
sloganını tasarla.
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Tasarla
Yaşadığın çevreyi kirleten durumları düşün. Çevre kirliliğinden kurtulabilmek için
bir makine tasarla. Bu makine nasıl çalışır, ne işe yarar hepsi senin elinde.
Aşağıya nasıl çalıştığını ve makinenin resmini çiz.
Makinemiz İle İlgili Bilgiler

Makinemizin Örnek Resmi
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Düşün - Tartış
Dünyamızdaki çevre kirliliklerini düşün. Dünyamızın daha temiz bir yer olması için
uzayda yaşayan dostlarımızdan yardım isteyelim. Bunun için bir mektup yazar
mısın?
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Düşün - Tartış
Pikniğe Giderken
Çiğdemler ailece piknik yapmak için hazırlanıyorlar.
Pikniğe gitmeden önce de arabalarını yıkamaya karar veriyorlar.
Çiğdemler arabalarını deterjan ile köpürtüyorlar. Köpükleri temizlemek için
bolca su kullanıyorlar.
Arabaları temizlenince piknik
malzemelerini arabaya
yerleştiriyorlar. Çiğdemlerin arabası
egzozundan kara dumanlar çıkararak
piknik alanına geliyorlar.
Yemeklerini yiyorlar ve çöplerini
toplamadan oradan gidiyorlar.

Yukarıda anlatılanlara göre:
Çiğdemlerin yaptığı davranışlar doğru mudur?
....................................................................................................................................................
..................................................................
Çiğdemlerin bu davranışları çevreye zarar verir mi ?
....................................................................................................................................................
..................................................................
Çiğdemlerin bu davranışını engellemek ya da değiştirmek için ne önerirsin?
....................................................................................................................................................
.................................................................
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1.
Doğa olayları denildiğinde aklına neler gelir? Yaz.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
2.
Gözlemlediğin doğa olaylarından hangisini ilginç buldun? Neden?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………….
3.

Gece gündüzün oluşumunu çizerek anlat.
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GenelFarkım
Değerlendirme
Var
4.

Mevsimlerle igili neler düşünüyorsun? Yaz.
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5.

Bölüm 3

Aşağıda yıldızların içinde karışık olarak verilmiş harflerden anlamlı kelime
oluştur. Bu kelimeler arasındaki ilişkiyi tahmin et, anahtar kelimeyi ortaya
yaz.
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....................... ....................... .......................
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6. Bulmaca
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ülkemizin iklimdir.
Her tarafı deniz ile çevrili kara parçasıdır.
Ülkemizin bitki örtüsünde bulunan bir ağaç türüdür.
Karpaz Milli Parkı'nda bulunan hayvanın adıdır?
Ülkemizdeki dağın adıdır.
Beşparmak Dağları'nın en yüksek yerinin adıdır.
6

2

3

4

1

5
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Bölüm 3

Aşağıdaki olayı oku. Hikayedeki kahramanların yönünü bulmasına yardım et.

İnönü İlkokulu öğrencileri kamp yapmak için Kantara'ya giderler. Çeşit
çeşit ağaçların olduğu ormanda çadırlarını kurarlar. Daha sonra
bölgeyi keşfe çıkarlar. Öğrencilerden Kevser ve İlkem çadırlarından
fazla uzaklaşırlar. Hava yavaş yavaş kararmaya da başlamıştır.
Yönlerini nasıl bulup geri dönecekler?

Kevser ve İlkem çadırlarını nasıl bulacaklar? Hangi ipuçlarını takip etmelerini
önerirsin? Yaz.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………

8.

Aşağıdaki harita üzerine adamızla ilgili öğrendiklerini çiz.
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9.

Çevrenin önemini, kirliliğin getireceği sorunları nasıl anlatırsın? Bununla
ilgili bir resim çiz.
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Öz - Değerlendirme Formu
Evet Hayır Biraz
1

Adanın ne olduğunu açıklayabilirim.

2

Ülkemin de bir ada olduğunu bilirim.

3

Ülkemin yeryüzü şekillerini, bitkilerini ve
hayvanlarının neler olduğunu açıklayabilirim.

4

Arkadaşlarımla grup çalışması yapabilirim.

5

Çevre kirliliğinin yarattığı sorunların neler
olduğunu açıklayabilirim.
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Evet Hayır Biraz
Evet Hayır Biraz
Evet Hayır Biraz

Bölüm 3
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Düşün - Tartış
Aşağıda bulunan resmi inceleyiniz. Bu durum karşısında kişiler nasıl davranmalı?
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Empati
Bu bölümde empatinin ne demek olduğunu,
kendimizi çeşitli durum ve duygularla karşımızdakinin yerine
koymayı öğreneceğiz.

“Nasıl hissetiğini anlıyorum”

EMPATİ
Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara
onun gözüyle bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini
doğru olarak anlamasına " empati " adı verilir.
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Düşün - Tartış
BİR TABAK DUYGU
Haydi tabaklara mutlu, üzgün, şaşkın,
öfkeli insan yüzleri çizelim. Aşağıda
verilen durumlara uygun gelen yüzleri
seçip havaya kaldıralım.

110

Ben ve Toplum Bölüm 4

1. Durum: Okulundaki diğer 2. sınıf
şubesinden öğrencilerle bilgi
yarışması yapıldı.
2. Durum: Çetinkaya futbol takımı
ile Yenicami futbol takımı
arasındaki maçı Çetinkaya
kazandı.

1.
A. Senin takımın kazandığında duyguların,
B. Senin takımın kaybettiğinde duyguların,
C. Sen kazanan takımdayken diğer takımdaki arkadaşının duyguları,
D. Sen kaybeden takımdayken diğer takımdaki arkadaşının duyguları.

2.
A. Çetinkaya takımının taraftarı isen duyguların,
B. Yenicami takımının taraftarı isen duyguların,

Yukarıdaki durumlara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Değişik durumlarda arkadaşlarınızla aynı tabağı kaldırdınız mı? Niçin?
Değişik durumlarda arkadaşlarınızdan farklı tabaklar kaldırdınız mı? Niçin?
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Düşün - Tartış
Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resimde empati kuran canlı
hangisidir? Aralarında geçen konuşmalar sizce ne olabilir?
Yazınız.

Siz de yaşadığınız bir durumda nasıl empati kurduğunuzu örneklerle yazınız.
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
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Düşün - Tartış

Empati Bebeklerimiz
Malzemeler
2 adet tuvalet kağıdı rulosu
Daire şeklinde 2 adet karton
Boya
Yapışkan
Yukarıda verilen malzemelerle empati bebeklerinizi oluşturunuz. Sıra
arkadaşınızla bebekler için konuşma metinleri hazırlayınız. Sınıfta bu metinleri
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Örnek:
Ayşe: Günlerdir uğraştığım araştırma ödevimin üzerine su döküldü. Üzgünüm.
Ali: Anlıyorum seni. Ben de senin yerinde olsaydım çok üzülürdüm.
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EN İYİ ARKADAŞ
Pınar, en iyi arkadaşının kim olduğunu merak ediyordu. Köpeği Boncuk mu,
yoksa kedisi Tırmık mı ? Kafesteki kuş da olabilirdi…
“ Bunu şimdi anlarım ” dedi Pınar. Kafesin yanına gitti. Minik, Pınar'ın
geldiğini görünce kanatlarını çırptı, neşeyle öttü. “Söyle bakalım Minik,
benim en iyi arkadaşım kim? Sen misin yoksa? ”. Minik, yine kanatlarını
çırptı. Neşeyle öttü. “ Tabi ki en iyi arkadaşın benim ” demek istedi. Pınar,
“ Teşekkür ederim Minik ” dedi. “ Bir de Tırmık'a sorayım. Çok merak ettim
de…”
Tırmık, koltuğun üstünde uyuyordu. Pınar onu okşayıp sevdi. Tırmık, keyifle
mırıldandı. Gözlerini açıp baktı. Birkaç kez miyavladı. Sanki, “ Boşuna
arama. En iyi arkadaşın benden başkası değil. ” diyordu. İyi ama, en iyi
arkadaşımın sen olduğundan pek emin değilim. ” dedi Pınar. Bunun üzerine
Tırmık, yerlerde yatıp yuvarlanmaya başladı. Pınar'ın yüzünü yaladı. Tatlı
tatlı miyavladı. Pınar ses çıkarmadı. “ En iyisi, bir de Boncuk 'a sorayım. “
dedi. Bahçeye çıkıp, “ Boncuk! ” diye seslenince, uzaktan bir “ Hav! ” sesi
duydu. Boncuk, gelir gelmez Pınar'ın üstüne atladı. Çevresinde dönüp
durmaya başladı. Boncuk, başını yere eğip iniltiyi andıran sesler çıkardı.
“ Kırıldım sana ” der gibiydi. “ Birlikte gezip oynamıyor muyuz? Seni
korumuyor muyum? ” diye soruyordu sanki. Pınar ise bir türlü karar
veremiyordu. Kimdi en iyi arkadaşı? “ Dur bakalım. ” dedi, “ Bunu bir de
Zeynep'e sormalıyım. ”
“ Zeynep ” adı, Pınar'ın aklını başına getirdi. “ Nasıl da düşünemedim! ” diye
kızdı kendine. “ Benim en iyi arkadaşım tabi ki Zeynep! ” diye bağırdı.
- Ah, canım Zeynep'im!… Her şeyimizi paylaşırız seninle. En güzel oyunları
birlikte oynarız. Okulda gözlerim ilk önce seni arar. Birçok arkadaşım var
ama, en iyi arkadaşım sensin benim! ” Pınar, Zeynep'i çok sevdiğini anladı.
Onu özledi. Oysa o gün okulda hep birlikteydiler.
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Bu bölümde arkadaşlık ve dostluk kavramlarını, birbirimize
karşı saygılı ve kibar olmayı inceleyeceğiz.

Düşün - Yaz
Benim en iyi arkadaşım kim? Buldum…..

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

En sevdiğin çizgi film karakterini ve onun en iyi arkadaşının kim
olduğunu aşağıya çiz.
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Düşün - Tartış
Aşağıdaki resimlerde arkadaşlar neler yapıyor? Resimleri inceleyip konuşalım.

Ali ödevlerini yapıyordu. Ödevlerinde anlamadığı bir soruyu
sormak için en iyi arkadaşı Ahmet'i aradı. Daha sonra
düşünmeye başladı. Neden sınıftaki diğer arkadaşlarını değil
de Ahmet'i aramak gelmişti aklına. Çünkü Ahmet onun
dostuydu. İnsanların çok arkadaşı olabilir. Fakat az sayıda
dostu vardır. Dostlarımızla sırlarımızı paylaşırız. Dostlarımıza
her konuda yardımcı oluruz. Onların en zor zamanlarında her
zaman yanlarında bulunur, destek oluruz.
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Değerlendirme
Düşün - Yaz
Siz de çevrenizdeki dostlarınızı düşünün. Onlarla neler paylaşıyor ve neler
yapıyorsunuz?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Düşün - Yaz
Yandaki durumları oku. Bu olaylar karşısında nasıl davranman gerektiğini
boşluklara yaz.

Sınıfınıza yeni bir arkadaşınız geldi. Ne
hissediyor olabilir? Yanına gidip onunla
konuşmaya başladınız. Ona neler
söylersiniz?

Sınıf arkadaşın senin defterine
haberin olmadan yazı yazdı. Bu duruma
canın çok sıkıldı. Onun kalbini
kırmadan ona ne söylerdin?

Arkadaşın size okuldan sonra gelmek
istiyor. Fakat sen babanla göz
doktoruna gideceksin. Arkadaşına
evde olamayacağını nasıl söylersin?
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Başkalarına karşı saygılı ve kibar davranmaya nezaket denir.

Düşün - Bul
Aşağıdaki kelimelerden nezaket bildirenlerin olduğu yuvarlağı boyayınız.

Nasılsınız?

Lütfen

Rica ederim
İyi akşamlar

Günaydın

Kolay gelsin
İzin verir misin?

Bırak onu

Afiyet olsun
Eline sağlık
Teşekkür ederim
Al şunu

Bakmasana
Hoşçakal
Merhaba

Çekil kenara
Geçmiş olsun
Üzgünüm

Özür dilerim
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Düşün - Yaz
Aşağıdaki kelimeleri hangi durumlarda kullanırız? Örnek cümleler yaz.

TEŞEKKÜR EDERİM

LÜTFEN

ÖZÜR DİLERİM

KOLAY GELSİN
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Düşün - Bul
Aşağıdaki ortamlarda nasıl davranırız? Açıklayınız.

1) Kütüphanede nasıl davranmalıyız?

2) Otobüs veya toplu taşıma araçlarında
kimlere yer vermeliyiz?

3) Sofrada yemek yerken nasıl
davranmalıyız?

4) Teneffüste koşarken arkadaşımıza
çarptık. Ona ne söyleriz?
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Değerlendirme
Bizim Projemiz
Dörderli gruplara ayrılalım. Her grup kartonlar üzerine oluşturdukları renkli
balonlara nezaket ve saygı sözcüklerinden oluşan bir poster hazırlayıp sınıfa
sunsun.
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İletişim
Yandaki görselin ne olduğunu biliyor
musunuz?
Bu bölümde iletişim araçları ve
bunları yerinde ve doğru kullanmanın
önemini inceleyeceğiz.

Araştır
Öğretmeni Aydan'a dinozorlar konusunda bir araştırma ödevi verdi. Aydan eve
gidince düşünmeye başladı. Ödevini hangi teknolojik araçları kullanarak bulabilir?
Ona yardımcı olur musun? Sen de dinozorları araştırıp onlar hakkında bilgi edin.
Bu bilgileri nereden bulduğunu yaz.
Araştırma sonucu edindiğin bilgiler
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Hangi teknolojik aracı kullandın?
……………………………….
………………………………
……………………………….
……………………………….
Hangi internet sitesini kullandın?
…………………………….
………………………………
…………………………….
…………………………….
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Yurdumuzda ve dünyada olan olayları merak ederiz. Bu
olayları, kitle iletişim araçlarından öğreniriz.
Televizyon, radyo, gazete, dergi ve bilgisayar başlıca kitle
iletişim araçlarıdır. Televizyondan olayları hem görür hem de
işitiriz. Radyodan sadece dinleriz. Televizyon ve bilgisayar
hem görsel hem de işitsel bir kitle iletişim aracıdır. Radyo
ise, işitsel bir kitle iletişim aracıdır. Gazete ve dergiler, yazılı
kitle iletişim araçlarıdır.

Düşün - Yaz
Günümüzde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarının resimleri aşağıda,
isimleri yan tarafta verilmiştir. Bunları eşleştirip altlarına numaralarını yaz.

a.Gazete

1

2

b.Telefon
c. Dergi
d. Bilgisayar
e. Radyo

3

4
f. Yazıcı

5

6
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Peki çok eski zamanlarda teknoloji
gelişmemişken insanlar nasıl
haberleşiyorlardı?
Aşağıdaki resimleri incele. Sorunun
cevabı orada.

Telefonu kimin icat ettiğini ve
geçmişten günümüze değişim
ve gelişimini araştıralım.
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Düşün - Yaz
Dikkatli Olalım
Yeşim evde çok usanmıştı. Annesi ona hikaye kitabı okumasını söyledi.
Ama Yeşim kitap okumak istemiyordu. Annesi mutfakta yemek yaparken
gizlice annesinin cep telefonunu alıp oyun oynamaya başladı. Aradan yarım
saat geçmişti. Annesinin cep telefonunun pili azalmıştı. Daha sonra annesi
Yeşim'e seslendi:
-“ Yeşim Lefkoşa'ya gitmemiz gerekiyor ” dedi. Annesi ve Yeşim Girne'de
oturuyorlardı. Lefkoşa'ya gittiklerinde annesi cep telefonu ile acil olarak
birini arayacaktı. Çantasından cep telefonunu çıkardı. Fakat cep telefonunun
pili bitmişti. Annesi çok zor durumda kalmıştı. Yeşim annesinin cep telefonu
ile oyun oynadığı için çok pişman olmuştu. Daha sonra annesine telefonunu
alıp oyun oynadığını anlattı. Hatasını fark edip annesinden özür diledi.

Aşağıdaki soruları parçaya göre yanıtlayınız.
1) Yeşim annesinin cep telefonunu niçin almıştı?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2) Cep telefonu hangi amaç için kullanılmalıdır?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3) Yeşim'in yaptığı yanlış neydi?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4) Yeşim’in annesi neden zor durumda kaldı?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Düşün - Yaz
İletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Aşırı kullanımı sonucunda ne
gibi zararları vardır?
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Değerlendirme
Seçtiğin bir iletişim aracından edindiğin bilgi, haber vb. ’yi sınıfa getirip
arkadaşlarına sun.

Değerlendirme
İletişim araçlarının gelişip yaygınlaşmasının yarar ve zararlarını aşağıdaki tabloya
yaz veya çiz. Arkadaşlarına anlat.

Yararları

Zararları
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Ailemi Tanıyorum
Bu bölümde ailemiz, akrabalarımız ve aile içi yardımlaşmayı
inceleyip soy ağacımızı yapacağız.

Yukarıdaki görsel size neyi çağrıştırıyor? İnceleyip
arkadaşlarınızla tartışınız.
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Düşün - Yaz

Resimdeki aileye ait bilgileri inceleyiniz.

Baran ve ailesi, Lapta'da yaşamaktadır. Baba çalışmaktadır. Anne ise
ev hanımıdır. Küçük Merve 3 yaşında olduğu için evde annesi ile
kalmaktadır. Ortak vakitlerinde piknik yapar, oyun için parka giderler. Yaz
tatillerinde Serdarlı'daki ninesini ziyarete giderler. Birbirleri ile hep
nazik ifadeler kullanarak konuşurlar. Baran'ın ailesi güler yüzlü ve
sevecen bir ailedir.
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Siz de aşağıya kendi ailenize ait özellikleri yazınız.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Baran’ın ailesi çekirdek aile midir? Yoksa geniş aile midir? Neden?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Baran’ın ailesi ile benzer yönleriniz nelerdir?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Baran'ın ailesi ile farklı yönleriniz nelerdir?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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Resim ve Boyama
Aşağıdaki resimleri geniş ve çekirdek aile olacak şekilde tamamlayınız.

Çekirdek Aile

Geniş Aile
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Araştır
Bir aile büyüğümüze soralım!
Adı soyadı:
…………………………………………………..…………………

Yakınlık derecesi :
………………………………………...………………

Doğum yeri ve yılı : ………………………………………………………

Yaşı :…………………………………………………………

Okuduğu okullar :
………………………………………………………………………………

İşi/Mesleği:
……………………………………..…………………………………………

Yaşadığı Yer:
……………………………………………………………………………........
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Araştır
Aşağıdaki soy ağacını tamamla. Soy ağacında olması gereken kişilerin resimlerini
bulup yapıştır.

Büyük Baba

Büyük Anne

Büyük Baba

Baba

Anne

Ben
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Değerlendirme
Düşün - Yaz
Aileni tanıtacağın bir anlatım yap.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ailemizde Yardımlaşma ve İş Birliği
Düşün - Yaz
Neden yardımlaşmaya ihtiyaç duyarız?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Karınca ile Tavuk
Çok çalışkan bir karınca vardı. Bir gün yuvasında hiç yiyecek kalmadı ve
acilen gidip yiyecek bulması gerekti.
Karınca küçük bir çiftlikte yaşamaktaydı ve derhal yuvasından çıkıp
yiyecek aramaya koyuldu. Çiftçinin buğdayları çuvala doldurduğunu
gördü. Bu onun için güzel bir yiyecekti fakat taşıyamayacağı kadar çok
büyük taneleri vardı. Birden orada gezmekte olan tavşanı gördü.
Tavşandan yardım istediyse de karşılık bulamadı çünkü tavşan
dinlendiğini söylemişti. Sonra tavuğu gördü. Tavuk yardım etmeyi kabul
etti. Kış geldiğinde yiyecek bulmak çok zor olmuştu. Yiyeceklerini
yazdan biriktiren karınca rahat etmişti. Rahat etmesini sağlayan tavuğu
da hiç unutmadı. O buğdaylardan tavuğa vererek onun da karnını
doyurdu.

Yardımlaşmanın Yararları
1) Hayatımızı kolaylaştırır.
2) Birbirimize daha da yakınlaştırır.
3) ...............................................................................................................................................

4) ..............................................................................................................................................

5) ...............................................................................................................................................

6) ...............................................................................................................................................
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Düşün - Yaz
Aşağıdaki cümlelerin devamını tamamlayınız.
1) Akşam yemeğinde tabağımı ………………………………….. çünkü
………………………………………………….

2) Misafirliğe gelen arkadaşımla oyuncağımı ……………………. çünkü
………………………………………………………………………………

3) Kardeşime ödevinde
…………………………………………………………….

4) Babam arabayı yıkarken
………………………………………………………….

5) Annemin işi olduğu zaman kardeşimle ben
…………………………………………………………………………..
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Düşün - Yaz
Tablolarda yer alan aile içi görevlere, aile bireylerinin adını yazınız.

Sedef Hanım
Hasan Bey
Caner
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Değerlendirme
Ailendeki kişilerin isimlerini ve herkesin evde yaptığı işleri karşılarına yaz.

Ailemdeki kişiler

Yaptıkları İşler

AKRABALARIM
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yaz.
Babamızın erkek kardeşine …………………… denir.
Annemizin kız kardeşine ……………………………denir.
Annemizin erkek kardeşine ………………………denir.
Babamızın annesine …………………, babasına ……………………denir.
Annemizin annesine ………………… , babasına …………………… denir.
Babamızın kız kardeşine ……………………………………….denir.
Teyzemizin çocuğu benim ………………………dir.
Halamızın eşine ……………………. deriz.
Dayımzın eşine …………………………deriz.
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Değerlendirme
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına (D) yanlış olanın yanına (Y) koyunuz.
( ) Babamın erkek kardeşi benim amcamdır.
( ) Annemin annesi benim babaannemdir.
( ) Annemin erkek kardeşi benim amcamdır.
( ) Babamın kız kardeşi benim halamdır.
( ) Babamın babası benim dedemdir.
( ) Halamın oğlu benim yeğenimdir.
( ) Dayımın eşi benim teyzemdir.
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Farkım
Var
Meslekler
Bu bölümde başlıca meslek gruplarını ve geçmişten
günümüze mesleklerdeki değişimi inceleyeceğiz.

Düşün - Bul
Ayşe ve Yaren okul çıkışı evlerine doğru yürüyorlardı. Caddeyi geçmeleri
gerektiğinde yolun kenarında durdular. Öğle saatleri olduğu için trafik çok
yoğundu. Tam o sırada karşı kaldırımda bulunan trafik polisinin düdük
çalarak yola doğru geldiğini ve taşıtları durdurduğunu gördüler. Polis
taşıtları durdurmuş ve Ayşe ile Yaren’e geçmeleri için işaret ediyordu.
Güvenli bir şekilde yolun karşısına geçen Ayşe ve Yaren kendi aralarında
konuşmaya başladılar.
Ayşe: Polis olmasaydı karşıya geçmemiz zor olacaktı.
Yaren: Evet. Benim babam da polis Ayşe.
Ayşe: Ne güzel. Benim babam doktordur. Annem ise banka memurudur.
Yaren: Benim annem de hayvanları hastalıklardan koruyup tedavileri için
çalışır.
Ayşe: Yani senin annen bir………………………dir.

Yukarıdaki metine göre Yaren'in annesinin mesleğinin ne olduğunu bulalım.
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Düşün - Bul
Meslekler, insanların ve toplumların ihtiyaçlarına göre ortaya çıkmıştır.
Hastalıkların tedavisi için doktorluk, bilimde ilerlemek için bilim insanı,
inşaat yapabilmek için inşaat mühendisliği gibi meslekleri sayabiliriz. Bir
toplumda her çeşit mesleğe ihtiyaç vardır. İşçi, çiftçi, polis, işadamı vb. Her
meslek sahibi insan, yaptığı iş karşılığında para kazanır. Kazandığı bu para
ile geçimini sağlar.

Aşağıda resimleri bulunan mesleklerin adlarını boş bırakılan yerlere yazalım.
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Düşün - Yaz
Meslekleri aşağıdaki gibi gruplandırmaya çalışalım.
Çiftçi
Eğitim Çalışanları

Aşçı
Kaptan
Öğretmen

Güvenlik Çalışanları

Sivil savunma görevlisi
Şoför
Diyetisyen

Sağlık Çalışanları

Garson
Polis
Hademe

Gıda Çalışanları
Sekreter
Pilot
Kasap
Ulaşım Çalışanları

Eczacı
İtfaiyeci
Sera çalışanı

Tarım Çalışanları
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Düşün - Bul
Aşağıda harfleri karışık olarak verilen meslekleri bulup özelliklerini yazın.

Meslekler

Bu meslek hangi görevlere sahiptir?

silpo
tordok
nabka mumeru
cifaiyeit
rebber
diyenyetis
çıaş
ziter
lotpi
ğöretmne
marmi
giyarsabil henmüdisi
çiiş
miztelikçi
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Değerlendirme
Aşağıdaki tabloda 8 tane meslek adı gizlenmiştir. Hadi bul.

B

O

Y

A

C

I

İ

Ş

İ

P

O

B

A

K

K

A

L

Z

M

R

T

A

M

İ

R

C

İ

B

A

C

M

Ş

B

B

P

T

O

K

V

K

A

O

S

P

İ

K

E

R

U

A

N

F

L

Ş

L

B

D

B

K

S

A

Ö

I

P

O

L

İ

S

A

A

V

R

K

Ü

T

B

D

B

T

P

Değerlendirme
Haydi sınıfımızda farklı mesleklerin görev ve özelliklerini
anlatan bir oyun oynayalım! Aşağıdaki boşluğa seçtiğiniz
mesleği ve bu mesleğin görev ve özelliklerini yazıp canlandır.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Meslekler
de Var
Değişiyor
Farkım
Aşağıdaki resimleri incele. Bu resimlerdeki kişilerin meslekleri neler olabilir,
araştır.
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Zaman ve mekanla birlikte, insanların yaşam şekilleri ve meslekleri de
değişiyor. Yeni teknolojilerle birlikte yeni meslekler de oluşuyor. Bugün
bilgisayar, internet ve iletişim teknolojileri üzerine milyonlarca insan
çalışmaktadır.

Araştır
Nine, dede veya başka bir büyüğümüze onların zamanlarında
yaygın olarak bulunan mesleklerin neler olduğunu ve bu
mesleklerin görevlerini soralım. Ulaştığımız sonuçları aşağıdaki
tabloya yazalım.
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Değerlendirme
PROJE –PERFORMANS GÖREVİ
Öğrencilerin gazete, dergi ve çeşitli kaynaklardan farklı meslek resimlerini ve
açıklamalarını bulmaları ve sınıfa getirmeleri istenir. Sınıf eğitim, gıda, sağlık,
ulaşım, güvenlik vs. gruplarına ayrılır. Her grup kendi alanı ile ilgili mesleklerden
bir poster oluşturur. Bu posterler sınıfta sunulur.
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Farkım
VarKullanalım
Kaynakları
Bilinçli
Bu bölümde kaynakları, bunları bilinçli kullanmayı ve para
biriktirmeyi inceleyeceğiz.
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Düşün - Yaz

BİLİNÇLİ OLALIM
Selim Bey ve Selma Hanım o akşam aylık faturalarını hesaplıyorlardı.
Çocukları Elif ve Ege de odalarında ödevlerini yapıyorlardı. Selim Bey'in
yaptığı hesaba göre faturaları her ay ödedikleri miktara göre yüksekti.
Selim Bey ve Selma Hanım bu konuyu ailece konuşmaları gerektiğini
düşündü.
Tüm aile fertleri masaya oturdu. Selim Bey, bu ayki su faturasının neden
çok yüksek gelmiş olabileceğini sordu. Çocuklar okulda suyun boşa
harcanmaması gerektiğini öğrenmişlerdi. Ege dişlerini fırçalarken bazen
suyu açık bıraktığını ve işi uzadığı zaman suyu kapatmayı unuttuğunu
anlattı. Bu durum fazla su harcanmasına sebep oluyordu. Elif ise bazen
arkadaşlarıyla bahçedeki suyu açıp oyun oynadıklarını anlattı. Bunun da
gereksiz su tüketimine neden olabileceğini söyledi. Hep birlikte bu konuda
daha dikkatli olmaları gerektiğine karar verdiler.
Selma Hanım, elektrik tüketimine de aynı şekilde dikkat etmelerinin
önemini anlattı. Odalardan çıkarken lambaların kapatılması gerektiğini
söyledi. Aynı şekilde bilgisayar ve televizyonun kullanılmadığı zamanlarda
kapalı kalması gerektiğini açıkladı. Bu önlemlerin hepsi gereksiz kaynak
tüketimini engellemek içindi. Selma Hanım 'Böylece kullanmadığımız enerji
için para harcamamış olacağız. Aynı zamanda aile bütçemizi korumuş
olacağız.' dedi.
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Aşağıdaki soruları hikayeye göre yanıtla.
1) Selim Bey ve Selma Hanım o akşam ne yapıyorlardı?
2) Fatura yüksek gelince Selim Bey ve Selma Hanım ne yapmayı düşündüler?
3) Ege'nin suyu kullanırken yaptığı yanlış neydi?
4) Elif'in suyu kullanırken yaptığı yanlış neydi?
5) Çocuklar elektrik tüketimine dikkat etmek için neler yapmalıydılar?
6) Sen evinde elektrik ve su kaynaklarını kullanırken nelere dikkat ediyorsun?
7) Elektrik ve su dışında dikkatli kullanmamız gereken diğer kaynaklar nelerdir?
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Düşün - Yaz
Su ve elektriğin dünyamızda tükendiğini hayal edersek ne gibi zorluklarla
karşılaşırız?.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Düşün - Tartış
BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

Kağıtlar ağaçlardan üretiliyor. Biz de ödev yaparken, resim
çizerken bir hata yaptığımızda kâğıdı buruşturup atıyoruz. Ama
unutmayalım, o kâğıtların yapımı için ağaçlar kesiliyor.
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Araştır
Kağıtların gereksiz tüketilmemesi için neler yapmalıyız? Kağıtları nasıl geri
kullanabiliriz? Araştır ve yaz

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Değerlendirme
Grup halinde çalışarak su ve elektriğin tasarruflu kullanımı ile ilgili afiş hazırlayın.
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ParaFarkım
Biriktirmeliyim
Var
Bana bir bisiklet alınmasını istiyorum. Ama şu an
yeterli paramız yok. Yeterli parayı biriktirinceye
kadar sabretmeliyim.

Ben de evimize bir bilgisayar alınmasını
istiyorum. Gerekli parayı biriktirinceye
kadar bu isteğimi ertelemem gerekiyor.

Benim sizin kadar çok beklemem gerekmiyor.
Şimdi 30 liram var. 20 lira daha biriktirince
bu oyuncağı alabilirim.

İstediğiniz bir eşyayı almak için yeterince
paranız olmadığında ne yaparsınız?
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Düşün - Tartış
Hasan ve Mert okul açılacağı için çok heyecanlıdırlar. Okulda nelere ihtiyaçları
olduğunu düşünmeye başlarlar. Bunun için ikisi de ihtiyaç listesi oluştururlar.

Hasan

Mert

Kalemlik
Çanta
Boya
Dosya
Kalem
Silgi

Top
Defter
Boya
Kitap
Bisiklet
Oyuncak araba

Hasan ve Mert'in ihtiyaç listelerinde okul için gerekli olmayan hangi ihtiyaçlara
yer verilmiştir? Gereksiz olanları yaz. Siz de ihtiyacınız olmayan şeyleri almak
istiyor musunuz?
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Paramızı Tutumlu
Kullanmalıyız
Farkım Var
Her insan istek ve ihtiyaçlarına göre harcama yapar.
Harcamalarımızı yaparken öncelikli ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz.
İhtiyaçlarımızı karşılarken bazı isteklerimizi erteleyebiliriz. Örneğin
bir kitaba ihtiyacımız varken, çok beğendiğimiz bir oyuncağı almamalıyız.
Harçlıklarımızın bir kısmını istersek biriktirebiliriz.
Harçlıklarımızı gereksiz yere harcamamalıyız. Böylece, ihtiyaç
duyduğumuz anda kullanabileceğimiz paramız olur.

PARA BİRİKTİRMEK
Kumbara, para biriktirmek için kullanılan,
üzerinde para atılacak bir deliği ve altında
içini boşaltmak için kullanılan çoğu zaman kilitli
kapağı bulunan değişik biçimlerde üretilmiş
küçük kutudur.

Düşün - Yaz
Kumbaranızdaki para ile ne almak isterdiniz? Ne gibi ihtiyaçlarınız var?
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Kumbara Yapalım
Malzemeler
Bir adet plastik şişe, sprey boya, yapıştırıcı, karton ve bıçak.
Plastik Şişeden Kumbara Yapılışı:
Plastik şişe büyük ise onu kesip küçülttükten sonra tekrar içine geçiriyoruz. Daha
sonra sprey boya ile istediğimiz renge boyuyoruz. Kulakları ve gözleri için karton
kullanarak yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz. Kumbaraya göz yapmak için beyaz
kartona çizebilir ya da hazır plastik göz var ise kullanabilirsiniz.
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Değerlendirme
A. Hangi resim hangi yazıyla ilgilidir, ok çizerek göster ve kutuları boya.

Buruşturup atma beni
Düşün gelecek nesilleri

Her çöp kutusuna girmem
Bana benzemeyenleri istemem

Gereksiz yere yakma
Tasarrufu unutma

Akar akar coşarım
Kapatmazsan taşarım
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Değerlendirme
Aşağıdaki cümlelerde doğrular için D, yanlışlar için Y kutusunu boyayın.

D

Y Enerji dostu ampuller kullanmalıyız.

D

Y Televizyonu izlemiyorsak bekleme konumunda bırakmalıyız.

D

Y Çevremizi temiz tutmalı, ormanlarımızı korumalıyız.

D

Y Gün ışığı yeterliyse lambaları açmalıyız.

D

Y Özel araba yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız.

D

Y Tuvalet ve lavaboda suyu yeterince kullanmalıyız.

D

Y Kışın kapı ve pencereyi açıp ısı kaybına yol açmalıyız.

D

Y Bilinçli olursak ülke kaynakları boşa gitmez, daha çok zenginleşiriz.

D

Y İşimiz bitince musluğu kapatırız.

D

Y Telefonda arkadaşımızı arayıp uzun bir süre konuşuruz.
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FarkımHakları
Var
Tüketici
Bu bölümde,
Tüketici hakları,
Tüketici haklarını korumak için
yapılacaklar üzerinde duracağız.

Yandaki yazıda maz hecesi neden ır ile değişmiştir? Satılan mal neden geri
alınır? Tartışın.
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Oğuz ve Süt
Oğuz, okuldaki beslenme saati için süt alacaktı. Markete girdi. Raftan
sütü aldı. Kasaya parasını ödeyip satış fişini istedi. Beslenme saatinde sütü
bardağa boşalttı. Sütün rengi kötü görünüyordu. Sıra arkadaşı Harun, 'Bu
süt ekşimiş.' diye bağırdı. Hemen kutunun üzerinde bulunan son kullanma
tarihine baktılar. Sütün son kullanma tarihi geçmişti.
Oğuz, okul çıkışında Harun'la markete gidip orada çalışan görevliye
durumu anlattı. Satış fişini gösterdi. Görevli, “ Tüketici haklarını bilmeniz
güzel ama bundan sonra ürünü alırken son kullanma tarihine de bakmayı
ihmal etmeyin. ” dedi. Yeni sütü verdi. Oğuz ve Harun hemen son kullanma
tarihine baktılar. Teşekkür ederek oradan ayrıldılar.

1) Süt neden kötü görünüyordu?
2) Marketten herhangi bir şey alırken neye dikkat etmeliyiz?
3) Bozuk çıkan yiyecek ve içecekleri ne yapmalıyız?
4) Buna benzer bir olay sizin başınıza da geldi mi? Böyle durumlarda ne
yapmalıyız?
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Belirli bir eşyayı ve hizmeti para karşılığında alıp
kullanan kişilere tüketici denir.

Tüketici Hakları
Bir tüketici,
1) Beslenme, ısınma, aydınlanma, haberleşme gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanmasını ister,
2) Satılan her ürünün insan sağlığı için uygun olmasını ister,
3) Satın almış olduğu eşya bozuk ise tamirinin yapılmasını veya yenisinin
verilmesini ister.
4) Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak ister.

Ülkemizde Tüketici Hakları
Ülkemizde tüketicilerin haklarını koruyan
KKTC Tüketiciler Derneği bulunmaktadır.

Düşün - Tartış
Ülkemizde yaşayan Hüseyin Bey araba satın alır. Aldığı arabayı bir hafta
kullandıktan sonra araba bozulur. Bunun üzerine aldığı yere gider. Arabayı
satan galeri sahibi bu konu ile ilgili hiç bir şey yapmaz.
Zor durumda kalan Hüseyin Bey KKTC Tüketiciler Derneği'ne gider.
Tüketiciler Derneği Hüseyin Bey'in haklarını savunur. Galeri sahibi hatasını
anlayarak Hüseyin Bey'in araba için ödediği parayı kendisine iade eder.
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Değerlendirme
'Televizyonda en sevdiğim reklam çıkmıştı. Bu bir çikolata reklamıydı.
Çikolatayı o kadar güzel gösteriyorlardı ki reklamı her izlediğimde o
çikolatadan satın almak istiyordum.
Aklıma kumbaram geldi. Yeterince para alarak markete gidip çikolatayı
aldım. Çikolatayı yerken reklamdaki kadar güzel olmadığını fark ettim.
Reklamda söylendiği gibi kendimi güçlü de hissetmedim. Ürünlerin
reklamındaki her söylenene inanmamak gerektiğini anlamıştım. Ama şimdi
yeni bir sorunum vardı. Çanta almak için para biriktiriyordum. Fakat paramın
bir kısmını gereksiz yere harcamıştım. Babamın söylediği sözler geldi aklıma:
“ İstediğimiz veya ihtiyacımız olan bir ürünü almak için sadece reklamlarına
bakarak karar vermek bizi yanıltabilir. ” Ne kadar da haklıymış. Bundan
sonra reklamlarda çıkan her ürünü almamak gerektiğini anladım.

Çocuğun yaptığı yanlış ne idi ?
Reklamlarda gördüğümüz her şeyi almalı mıyız? Neden?
İhtiyacımız olmayan şeylere para harcamak doğru bir davranış mı? Neden?
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Farkım
Ben Çocuğum,
BenimVar
Haklarım Var!
Bu bölümde, siz çocukların da birtakım haklara sahip
olduğunuzu ve bu hakların neler olduğunu öğreneceksiniz.

Bir çocuk olarak aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu biliyor muydunuz?
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Düşün - Tartış
Siz olsaydınız ne yapardınız?
Salih bu yıl ilkokul 2. sınıf olacaktı. Fakat babası onu okula
göndermeyip sokaklarda mendil satması için zorladı. Oysa Salih de
yaşıtları gibi okula gitmek istiyor.
Soru 1: Salih'in hangi hakları çiğnenmiştir?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………..
Soru 2: Salih'in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………

Araştır
Çocukların haklarını güvence altına almak için, 20
Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulunca ve dünya çapında birçok ülkeler
tarafından Çocuk Hakları Bildirgesi kabul
edilmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, 1996 Yılında
Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir.
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Düşün - Bul
Aşağıda çocukla ilgili akrostiş çalışmasını tamamlayalım. Tamamladığımız
çalışmamızı bildiğimiz bir şarkının melodisinde söyleyelim.
Ç………………………………………………………………………………
O……………………………………………………………………………
C………………………………………………………………………………
U………………………………………………………………………………
K………………………………………………………………………………

Araştır
www.google.com adresinden “Çocuk Haklarının Çocukcası” yazıp bulduğumuz
maddeleri okuyalım. Bu maddeler içinden en çok beğendiğimiz üç tanesini
aşağıdaki boşluğa yazalım.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Düşün - Yaz
Aşağıda çocuk haklarından Yaşama, Eğitim, Sağlık, Oyun oynama hakları ile ilgili
kutular verilmiştir. Bu kutuların içini Çocuk Hakları Sözleşmesindeki ilgili
maddelerle dolduralım. Öğretmeninden ya da büyüklerinden yardım alabilirsin.

YAŞAMA HAKKI

EĞİTİM HAKKI

SAĞLIK HAKKI

OYUN OYNAMA
HAKKI
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Çocuk olarak önemli haklara sahip olduğunuzu hatırlayın.
Gerekli durumlarda hakkınızı arayın!

ALO 183
SOSYAL HİZMETLER İHBAR HATTI

Değerlendirme
İstasyon Tekniğini kullanarak Çocuk hakları ile ilgili bir öykü, bir afiş ve bir
slogan posteri hazırlayalım. Sınıfımıza asalım!
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Farkım
Var
Ülkemi
Tanıyorum
Bu bölümde ülkemizin;
Ulusal sembollerini, kültürel özelliklerini, sporcu ve
sanatçılarını, bayramlarını ve liderlerini öğrenip ülkemizi her
yönden tanımış olacağız.

Siz bir dünya haritası üzerinde ülkenizin
nerede olduğunu incelediniz mi?

Merhaba ! Benim adım Yaren. İlkokul 2. sınıf
öğrencisiyim. Okulumun adı Cumhuriyet İlkokulu'dur.
Yaşadığım ülkeyi çok seviyorum. Benim ülkem bir
adadır. Yani dört tarafı denizle çevrilidir.
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Yaren gibi biz Kıbrıs Türkleri de Kıbrıs adasında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC)'nde yaşıyoruz. Devletimizin yönetim şekli cumhuriyettir.

Düşün - Boya
Haydi aşağıdaki boşluğa ülkemiz KKTC'nin bayrağını çizip boya
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Araştır
Boş Yerleri Araştırıp Doldur

Ülkem KKTC
Yönetim şekli…………………………………………
Milletim………………………………………………….
Bayrağımın renkleri………………………………….
Başkentim…………………………………………………
Cumhurbaşkanım………………………………………
Başbakanım………………………………………………
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Düşün - Yaz
Aşağıda KKTC kimlik kartı örneği verilmiştir. Örneğe bakarak kendimize bir
kimlik kartı yapalım!

Değerlendirme
“ Ülkemi Tanıyorum ” isimli bir kompozisyon yazalım.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Farkım
Kıbrıs
TürkVar
Kültürü
Bu bölümde beni ve kültürümüzü daha yakından
tanıyacaksınız. İşe aşağıdaki görselleri inceleyerek
başlayabilirsiniz.
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KIBRIS VE KIBRIS’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Beşparmak Dağları

Altınkum Sahili

Medoş Lalesi

Kıbrıs Orkidesi

Girne Limanı

Karpaz Yarımadası
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TARİHİ ESERLERİMİZ
Girne'de Bulunan Tarihi Eserlere Örnekler:

Girne Kalesi

St. Hilarion Kalesi

Bellapais Manastırı

Lefkoşa’da Bulunan Tarihi Eserlere Örnekler

Büyük Han

Saçaklı Ev

Selimiye Cami

Mağusa’da Bulunan Tarihi Eserlere Örnekler

Salamis Harabeleri

St. Nicholas Cathedrali

İskele’de Bulunan Tarihi Eserlere Örnekler

Apostolos Andreas
Manastırı

Kantara Kalesi
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Güzelyurt Bölgesinde Bulunan Tarihi Eserlere Örnekler:

Güzelyurt Arkeoloji
ve Doğa Müzesi

Soli Harabeleri

Tumba Tu Skuru

Araştır
Sen hangi ilçede yaşıyorsun? Bulunduğun ilçede bulunan tarihi eserlerden 4 tane
yaz.

1) …………………………….

2) …………………………….

3) …………………………….

4) …………………………….
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YEMEKLERİMİZ
Aşağıdaki görseller Kıbrıs'a özgü yemeklerden örneklerdir. Bunların isimlerini bul.
En çok hangisini seviyorsan işaretle. Başka ne gibi yemek ve tatlılarımız var,
sınıfta tartış.
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Araştır
Ülkemizin kültüründe yer alan “beş taş” oyununu bir büyüğüne sor. Bu oyunun nasıl
oynandığını öğren. Aşağıdaki boşluğa yaz.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Düşün - Yaz
Ülkemizdeki yapılan el işlerinin resimleri aşağıda, isimleri yan tarafta verilmiştir.
İsimlerle resimleri eşleştirip altlarına yaz.
Ahşap işleri

Sele-sepet

Nakış işleri

Geleneksel kostümler

Dokuma işi

İpek kozası

182

Ben ve Toplum Bölüm 4
Düşün - Tartış
Aşağıda bazı müzeler, festivaller ve konser resimleri verilmiştir. Hangisine gitmek
isterdiniz? Neden?

St. Barnabas Müzesi

Soli Antik Kenti
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Ülkemize yabancı bir turist geldi. Sizden bilgi almak istiyor. Onun
sorduğu sorulara uygun cevaplar vererek ülkemizi tanıtınız.

1) Kıbrıs'ta denize girmek için nereye gitmeliyim?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2) Kıbrıs'a özgü hangi yemekleri denemeliyim? 4 tane söyle.
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3) Kıbrıs'ta gezilecek hangi tarihi eserler var? Bu eserler hangi ilçelerdedir?
Yaz.
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4) Kıbrıs'ta hangi etkinlikler düzenlenmektedir? 4 tane yaz.
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
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5) Kıbrıs' a özgü hangi el işleri yapılmaktadır? 4 tane yaz.
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
6) Bildiğiniz bir Kıbrıs şarkısını yazınız.
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

185

Bölüm 4
DÜĞÜNLERİMİZ
Toplumumuzda düğünler zaman içerisinde çok büyük
değişikliklere uğramıştır. Eskiden düğünden önce kına gecesi
yapılırdı. Düğünler genellikle yemekli olurdu. Yemekler
yardımlaşarak hazırlanırdı. Günümüzde ise, düğünlerde sadece
tebrik kabul edilir, bazı düğünler yemekli olur.

Anneanne, bana düğününü anlatır mısın?

Anne, bana düğününü anlatır mısın?
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KIBRIS MANİLERİ
Testisi omu
zunda
Gözüm kövlü
gızında
Düğünümüz
olacag
Ayın on dok
uzunda.
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Düşün - Yaz
Sen de Kıbrıs'a özgü mani bulup yaz. Sınıfta arkadaşlarına oku.
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Değerlendirme
Kıbrıs Albümü Yapalım
Sınıfta gruplara ayrılalım. Her bir grup bir kartona Kıbrıs'a özgü yiyecekler,
halk dansları, müzikler, tarihi yapılar ile ilgili resimler yapıştırsın. Resimlerin altına
1-2 cümle ile açıklama yapalım ve arkadaşlarımıza sunalım.

Sporcu ve Sanatçılarımız

Yukarıdaki görsel size
neyi anımsatıyor?
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Düşün - Tartış
Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Her birinin neyi anlattığını tartışalım.

Yakın çevrenizde yukarıdaki
görsellerde verilen mesleklere
sahip olan kişiler tanıyor musunuz?
Tanıyorsanız aşağıya isimlerini
yazınız.

1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ...............................................................................................................
5) ................................................................................................................
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Araştır
Ülkemizde çok değerli yazar, tiyatrocu, ressam vb. sanatçılar ve sporcular
bulunmaktadır. Bunların kimler olduğunu araştıralım. Bulduğumuz isimleri aşağıdaki
boşluğa yazalım.

Ressamlarımız

Müzisyenlerimiz

Tiyatrocularımız

Yazarlarımız

Sporcularımız

Seramikçilerimiz

Değerlendirme
Yukarıda belirlediğimiz sanatçı ve sporcılarımızın eserlerini araştıralım.
Bulabildiklerimizi sınıfta paylaşalım!
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BAYRAMLARIMIZ
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Düşün - Tartış

BAYRAMLARIMIZ

DİNİ
BAYRAMLARIMIZ

RAMAZAN (ŞEKER)
BAYRAMI

MİLLİ
BAYRAMLARIMIZ

KURBAN
BAYRAMI

29 EKİM TC KURULUŞU
15 KASIM KKTC KURULUŞU
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI

İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel
günlerinde bayram yaparlar.
Bizim de bayram günlerimiz vardır.
Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak
2'ye ayrılır.
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Düşün - Tartış
Aşağıdaki hikaye hangi dini bayramımızda geçmektedir?
Bayram günü erkenden uyandım. Annem bir gece önce “ Yarın oruç yok
çünkü yarın bayram ” demişti. Ailemle birlikte kahvaltı yapıp dedemlere,
oradaki tüm büyüklerimizin ellerini öpmeye gittik. Ninem biz çocuklara
bayram harçlığı ile birlikte şeker de ikram etti. Çok mutlu olduk.

1. Yukarıdaki bayram hangisidir?
…………………………………………………………
2. Siz de bu bayramı kutlarken ne gibi duygular hissedersiniz?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Siz bu bayramı ve diğer dini bayramımızı ailece nasıl kutlarsınız? Aşağıdaki
boşluğa yazalım ve sınıfça canlandıralım.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Düşün - Tartış
Size 23 Nisan Bayramı’nı kutlama planı yapma görevi verilse ne tür etkinlikler
düzenlerdiniz? Aşağıdaki boşluğa yazıp yanına da resmini çizmeye çalışalım!
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Değerlendirme
Milli bayramlarımız ……………… tanedir.

Her yıl 23 Nisan tarihinde ………………………………………....... kutlarız.

………………………… Cumhuriyet Bayramı en önemli bayramımızdır.

Atatürk biz çocuklara …………………………………………… Bayramını
armağan etmiştir.

19 Mayıs'ı …………………………………………………………. gençliğe
armağan edilmiştir.

Ramazan ayı bugün bitiyor. Yarın …………………………………Bayramı'dır.

………………………… bayramlar kardeşliğin, paylaşmanın ve beraberliğin en
çok yaşandığı bayramlardır.

Dini bayramlarımız …… tanedir. …………………………….. ve
………………………………. Bayramı.
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LİDERLERİMİZİ TANIYORUM

Resimdeki kişi kimdir? Hatırlayalım!
Bu kişinin toplumumuz açısından önemi nedir?
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Düşün - Tartış
Dr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 yılında Lefkoşa'da doğdu. İlkokulu Lefkoşa'da
tamamladı. Ortaokula Lefkoşa'da başlayıp İstanbul'da bitirdi. Liseyi
bitirdikten sonra yine İstanbul'da Tıp Fakültesinin birinci sınıfını okudu. Daha
sonra İsviçre'ye giderek tıp öğrenimini orada tamamladı. Kıbrıs'a dönerek
Lefkoşa'da doktor olarak çalışmaya başladı.
Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının sorunlarına karşı derin bir ilgi
göstermekte ve işinden arta kalan zamanlarda halkın sorunları ile uğraşmakta
idi.
“Halkın Sesi” gazetesini çıkarmaya başladı. Kıbrıs Türk Halkı onu büyük bir
lider olarak kabul edip yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Muavini seçti.
Daha sonra görevinden ayrılarak yerini Rauf Raif Denktaş'a bıraktı. Ancak
Kıbrıs Türk halkının sesi olmaya devam etti.
Yakalandığı hastalığa yenik düşerek 15 Ocak 1984 tarihinde tedavide
bulunduğu Londra'da hayata gözlerini yumdu. Mezarı Hamitköy'de
Anıttepe'dedir.
Aşağıdaki soruları kendimize göre cevaplandıralım!
1. Sence Dr. Fazıl Küçük olmasaydı Kıbrıs Türk halkı şu anda hangi durumda olurdu?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Elinde sihirli bir değnek bulunsa ve seni Dr. Fazıl Küçük ile görüştürebilecek olsa
ona hangi soru ya da soruları sorardın?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. “Halkın Sesi” gazetesinden bir haber seçip sınıfa getirip arkadaşlarına oku.
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Araştır
Dr. Fazıl Küçük Projesi Yapalım!
Büyük bir kartonun üzerine Dr. Fazıl Küçük ile ilgili bir poster hazırlayınız.
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BAŞKA KİM?

Peki Dr. Fazıl Küçük'ten başka Kıbrıs Türk toplumu için
önemli bir yeri olan, aynı zamanda kurucu cumhurbaşkanımız
olan kişi kimdir?

Rauf Raif Denktaş'ı Tanıyalım
1. Siyasetçi ve yazar olan Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
kurucularından ve ilk cumhurbaşkanıdır.
2. Doğum tarihi-yeri: 27 Ocak 1924 -Baf
3. Ölüm tarihi: 13 Ocak 2012
4. Mezarının yeri: Cumhuriyet Parkı, Lefkoşa
5. Kitapları: Saadet Sırları, Son Çağrı, Kıbrıs Girit Olmasın
Rauf Dentaş'ın hayatını araştırarak Kıbrıs Türk halkının varoluş
mücadelesindeki yerini öğrenelim!
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BÜYÜK TÜRK ATATÜRK'ÜN DEVRİMLERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde,
babası Ali Rıza Efendi'dir. Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulu'na, Askeri
Liseye ve Harp Okuluna gitti. Kurtuluş Savaşını başlattı ve kazanılmasını
sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İlk Cumhurbaşkanı oldu. Devrimler
yaparak modern Türkiye'yi kurdu.
10 Kasım 1938'de öldü. Mezarı Ankara'da Anıtkabir'dedir.

Atatürk Devrimleri
1. Saltanatın Kaldırılması
Padişahlık yönetimine son verip halkın kendi kendini
yönettiği Cumhuriyet yönetimine geçilmesini sağladı.
2. Şapka Devrimi
Şapka devrimi önemli devrimlerdendir. Fes ve sarık
kaldırılıp şapka takılması, çağdaş olma yolundaki
adımdı.
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3. Kılık-Kıyafet Devrimi
Toplumdaki erkek ve kadın kıyafetleri
modernleşerek çağa uyum sağlandı.

4. Harf Devrimi
1928'de Türk dili Latin Alfabesi kullanılarak
"Türk harfleri" adıyla kabul edilmiştir.

5. Soyadı Kanunu
1934'te “ Soyadı Kanunu ” kabul edilmiştir.TBMM
Mustafa Kemal'e “ ATATÜRK ” soyadını vermiştir.

6. Medeni Kanunun Kabulü
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip oldular.
Evlenme ve boşanma kanunlarla belirlendi.
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Düşün - Tartış
Atatürk ve Çocuklar
Mustafa Kemal'in o zorlu savaş yıllarında, insanların açlıktan sarsıldığı
günlerde dahi geleceğimiz olan çocuklarla yakından ilgilendiğini, birçoğunu
koruması altına aldığını, yakın çevresinden de görürüz. Sonraki yıllarda,
Kurtuluş Savaşı'nın yetim çocuklarının sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlarının
karşılanması için, günün şartlarına uygun bir çalışma içine girilmiştir.
“ Memleketin çocuklarını korumayı üzerine alan Çocuk Esirgeme Kurumuna
vatandaş yardıma mecburdur ” sözleriyle, konunun önemine dikkat çeken
Mustafa Kemal Atatürk; yurt gezilerinde bakıma ve korumaya muhtaç
çocukların kaldıkları yurtları gezerek onlara hediyeler dağıtmıştır.
Atatürk Bursa’ya yapmış olduğu bir ziyaret sırasında kendisini karşılamaya
gelen çocuklara şöyle seslenmiştir:
“ Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ışığısınız. Memleketi asıl ışığa
boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu
düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz..” (Atatürk
Albümü-1992)

1. Sizce Atatürk çocuklara neden önem veriyordu?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Sizce Atatürk'ün çocuklara bıraktığı en önemli hediye nedir?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Düşün - Bul
Aşağıda Atatürk'ün hayatı ile ilgili kelime ve kelime gruplarını bulmacada
yukarıdan aşağı ve soldan sağa bulup üzerini çiziniz.
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Genel Değerlendirme
1.
Teşekkür Ederim

Günaydın

Özür Dilerim

Eline Sağlık

Yukarıda verilen sözcüklerden seçerek aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.
A. Sabah okula gelince arkadaşlarıma…………………. derim.
B. Anneme yemekten sonra…………………………..derim.
C. Yanlışlıkla çarptığım arkadaşıma ……………………….. derim.
D. Ödünç aldığım kalemi geri verirken…………………………… derim.
1- Ben nerdeyim?
Burada çok sessiz olmalıyım. Çünkü herkes bir şeyler okuyor, çalışıyor.
Ben ……………………………………………….
Yaşlı bir amcanın oturması için ona yer verdim.
Ben………………………………………………….
Oyunu sessiz bir şekilde izledik. Çok eğlendik. En sonunda oyuncuları alkışladık.
Ben……………………………………………………………………………

2- İletişim araçlarını gereksiz yere kullanmanın sonuçlarını aşağıdaki boşluğa
yazınız.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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3- Aşağıdaki bulmacada gizlenmiş iletişim araçlarını bulup boyayınız.

İ
İ

İ
İ

4- Aşağıdaki boşluğa ailenizin soyağacını yapınız.
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5- Aşağıda verilenlerden YARDIMLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ DURUMLARI
İŞARETLEYİNİZ.
( ) Annem evi süpürüyordu. Ben de masanın tozunu aldım. Annem çok mutlu oldu.
( ) Kardeşim ödevini yaparken bilmediği soruları bana sorar. Ben de ona benim
işim var, derim.
( ) Hafta sonları babam bahçede uğraşırken ben de yanında olurum. İhtiyacı
olan aletleri ona getiririm.
( ) Odamı tertiplemem, çıkardığım giysileri annem dolabıma yerleştirir.

6- Aşağıdaki sözcükleri uygun ifadelerin yanına yazınız.
İsraf

verimlilik

Tutumlu olma, para biriktirme

fatura

geri dönüşüm

tasarruf

(…………………………..)

Gereksiz yere para, zaman ve emek harcamak, savurganlık
Kaynakların sağlıklı ve yerinde kullanılması durumu

(……………)

(……………………….)

Satılan bir malın fiyatını ve cinsini bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap
pusulası
(…………………………………….)
Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu
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7- Bir çocuğu ailesi okula göndermeyip bütün zamanını para kazanması için
çalışmaya zorluyorsa o çocuğun hangi hakları çiğnenmiştir?
……………………………………………..
……………………………………………..
8- Aşağıdaki boşluğa bayrağımızı çizerek boyayınız.

9- Aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz.

Yönetim Şekli

Ülkem
KKTC'nin
Başkenti

Başbakanı
Cumhurbaşkanı
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10- 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde ülkene Bulgaristan'dan bir misafir
geldi. Bu misafir senin evinde konaklayacak. Ona Kıbrıs kültürünü tanıtmak
istiyorsun. Aşağıdaki başlıklar çerçevesinde arkadaşına neler anlatırsın?

Kıbrıs’taki Tarihi Eserleri

Kıbrıs Yemekleri

Kıbrıs'a Özgü El İşleri

Önemli Sanatçılarımıza Örnekler

11- Kaç çeşit bayramımız vardır? Bunları sınıflayıp neler olduğunu yaz.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
12- İletişim araçlarını kullanarak Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile ilgili bir şiir bulup
aşağıya yaz.
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13- Aşağıda verilen Atatürk Devrimleri ile açıklamaları oklarla eşleştir.

A. Kadınlar ve erkekler eşit
haklara sahip oldular.
B. Padişahlık yönetimine son
verilip Cumhuriyet
yönetimine geçilmiştir.

1. Saltanatın kaldırılması

C. TBMM Mustafa
Kemal'e Atatürk soyadını
vermiştir.

2. Medeni Kanun’un kabulü
3. Soyadı Kanunu’nun kabulü

D. Türk Dili Latin Harfleri
kullanılarak “Türk Harfleri”
kabul edilmiştir.

4. Kılık Kıyafet Devrimi
5. Harf Devrimi

E. Toplumdaki erkek ve
kadın kıyafetleri
modernleşerek çağa uyum
sağladı.
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