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Aşağıdaki kavramları inceleyiniz. 

Hatırladıklarınızı boyayınız.

Ben ve Toplum
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Bu bölümde doğal afetler sırasında 

yapılması gerekenleri öğreneceğiz.

Doğal Afetlerden Bilgimizle Korunabiliriz

· Doğal afetler ülkemizi nasıl etkiler? 

· Aşağıda verilen gazete haberlerini inceleyiniz. Ülkemizde en çok görülen doğal 

afetler hangileridir?
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İncele - Düşün - Tartış 

Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin önüne geçmek ya da etkisini azaltmak için 

toplum olarak alınması gereken tedbirler neler olabilir? Araştırınız ve sınıfta 

tartışınız. 

· Orman yangınlarını önlemek için neler yapılabilir?

· Deprem, sel ve toprak kaymasını önlemek için neler önerebilirsiniz?

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

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

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

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

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

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

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

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

Dünyada yaşanan doğal afetlerin önüne geçmek ya da 

etkisini azaltmak için diğer ülkeler hangi tedbirleri 

almaktadırlar? Araştırınız ve sınıfta paylaşınız. 

Siz de dünyada ve ülkemizde daha önce yaşanmış olan doğal afetlerle ilgili bir 

araştırma yapınız. Bulduğunuz haberleri sınıfa getirerek, doğal afetlerle ilgili bir 

haber panosu oluşturunuz.

DOĞAL AFETLER PANOSU OLUŞTURALIM
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Önlem Almak Hayat Kurtarır

Deprem öncesinde alınabilecek önlemleri resimleri de 

inceleyerek sınıfta tartışınız. Konu ile ilgili düşüncelerinizi 

yazınız.

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

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

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

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

Depremden Korunmak İçin Ne Yapmalıyım?

ETKİNLİK: DEPREM TATBİKATI

Deprem sırasında yapılması gerekenleri;

· Evinizde ailenizle birlikte planlayınız, 

· Acil durum çantası hazırlayınız,

· Deprem tatbikatını gerçekleştiriniz. 

· Deprem tatbikatı sırasında uygulamış olduğunuz 

davranışın karşısını tabloda (X) işaretleyiniz.

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler (Kontrol Listesi)

Sağlam yatak ya da koltuk kenarlarına çömelerek başımı korudum.

Camlardan uzak durdum.

Başımı çarpmalardan korudum.

Birkaç kez derin soluk alıp vererek sakinleştim.

Deprem geçtikten sonra binayı terk ettim.

Binayı terk ederken asansör kullanmadım.

Yanıma acil durum çantamı aldım.

Uyguladım

(X)
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Deprem tatbikatı sırasında uyguladığınız davranışları 

resim çizerek anlatınız.

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

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

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

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

Deprem tatbikatı sırasında ne hissettiğinizi kısaca yazınız.

EYVAH SEL BASTI !

Aşağıda sel baskını ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların 

yıldızlarını yeşile, yanlış olanların yıldızlarını ise kırmızıya 

boyayınız.

Sel olmadan önce pencere ve kapıları korumak için taşınabilir 

engeller yerleştirilebilir.

Suyla sürüklenen enkazın yönü kum torbalarıyla değiştirilerek 

konuttan uzak tutulabilir.

Sel esnasında bina içerisine giren suyun birikip daha fazla 

zarara neden olmaması için kapıları açmalıyız.

Su yatağı ve çukur bölgelere binalar yapılabilir.

Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere 

gidilmelidir.

Sel bölgesinden kaçmak için sel suyundan karşıdan karşıya 

geçilmelidir.

Sel sırasında elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.



1514

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Deprem tatbikatı sırasında uyguladığınız davranışları 

resim çizerek anlatınız.

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

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

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

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

Deprem tatbikatı sırasında ne hissettiğinizi kısaca yazınız.

EYVAH SEL BASTI !

Aşağıda sel baskını ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların 

yıldızlarını yeşile, yanlış olanların yıldızlarını ise kırmızıya 

boyayınız.

Sel olmadan önce pencere ve kapıları korumak için taşınabilir 

engeller yerleştirilebilir.

Suyla sürüklenen enkazın yönü kum torbalarıyla değiştirilerek 

konuttan uzak tutulabilir.

Sel esnasında bina içerisine giren suyun birikip daha fazla 

zarara neden olmaması için kapıları açmalıyız.

Su yatağı ve çukur bölgelere binalar yapılabilir.

Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere 

gidilmelidir.

Sel bölgesinden kaçmak için sel suyundan karşıdan karşıya 

geçilmelidir.

Sel sırasında elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.



1716

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Değerlendirme

Doğal Afetler Konusuyla İlgili Bulmaca Çözelim:

1.  Aşırı yağan yağmurlar sonucu oluşur.

2. Eğimli yerlerde toprak, üzerindekilerle birlikte aşağıya doğru kayar.

3. Karın çok yağdığı ve eğimin fazla olduğu yerlerde büyük kar kütleleri aşağıya 

yuvarlanır.

4. Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana 

gelen sarsıntıdır.

5. Deprem öncesi alınabilecek önlemlerden olup, gerekli ihtiyaç maddelerinin bir 

yerde tutulduğu çanta.

1

2

3

4

5

Bu bölümde zorbalık ve şiddete karşı yapılması 

gerekenleri öğreneceğiz.
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Zorbalık ve Şiddet

Düşün - Tartış 

Aşağıdaki resimde Ali arkadaşlarına, kendisine lakap takılmasından rahatsızlık 

duyduğunu ifade ediyor.

Yukarıdaki resimde anlatılan durumu aşağıdaki soruları da göz önünde 

bulundurarak tartışınız.

Siz de buna benzer bir durumla karşılaştınız mı? 

Sizce böyle bir durumda kişi nasıl hisseder?

Sizin de birine bu şekilde davrandığınız oldu mu?

Kişileri kötü hissettiren böyle kaba davranışlara ne ad verilir?

Herkes benimle 
havuç kafa diye
dalga geçiyor...

Düşün - Tartış - Yaz

Aşağıdaki zorbalıkla ilgili soruları cevaplayınız.

Zorbalık, okullarda meydana gelen saldırganlık 

olaylarının bir türüdür. Yaşça daha büyük ya da fiziksel 

olarak daha güçlü öğrencilerin kendilerinden daha güçsüz 

olan öğrencileri sürekli olarak hırpalamaları, onlara  

eziyet ve rahatsız etmeleridir.

1. Zorbalıkla karşılaşan bir kişi neler yapabilir? Kimden yardım alabilir?

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

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

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

2.  Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Ne yaptınız? 

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

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

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

3. Kimlerden yardım aldınız? (Anne, baba, rehber öğretmen/psikolojik danışman, 

rehberlik araştırma merkezleri, sınıf öğretmeni, okul idaresi vs. )

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

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

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

4.  Siz bir başkasına bu tür davranışlarda bulundunuz mu? Ne hissettiniz?

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

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

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

Aşağıdaki tabloda zorbalık içeren davranışlar 

karşısında nasıl davranılması gerektiğini yazınız.

Arkadaşınız eşyanızı zorla almak 

isterse;

Birisi kantin sırasında zorla 

önünüze geçmek isterse;

Birisi size tehditle bir şeyler 

yaptırmak isterse;

Arkadaşınız onur kırıcı “küfür, 

hakaret içeren, küçük düşürücü” 

sözler söylerse;

Bir arkadaşınıza lakap takılırsa, 

onunla alay edilirse;

Size sözel ya da fiziksel kaba 

şakalar yapılırsa;

Zorbalık İçeren Davranışlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
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İletişim Teknolojileri – Sosyal Paylaşım

Demir'den Neşe'ye Mektup; Geçmişten Günümüze İletişim

Sevgili Arkadaşım Neşe,

     Geçen hafta anneannem bize geldi. Çok yaşlı ama merak duygusunu 

hiç yitirmemiş, internetten İngiltere'deki arkadaşımla görüntülü 

konuştuğumu görünce çok şaşırdı. “Bizim zamanımızda ne telefon, ne 

televizyon, ne de radyo vardı.” dedi. Bu defa ben şaşırmıştım. “Peki, nasıl 

haberleşiyordunuz?” diye sordum. “Mektup yazıyorduk. Acil durumlarda da 

telgraf çekiyorduk.” dedi. İlk gördüklerinde radyoya hayretle bakmışlar. 

“Acaba içinde insan mı var?” diye düşünmüşler. “Büyükanne şimdi uzaya 

uydular gönderiliyor. İletişim araçlarını bu uydular sayesinde 

kullanabiliyoruz. Ayrıca internetten bir birimize elektronik posta, bilgi, 

belge, fotoğraf gönderiyor, araştırma ödevlerimizi internetten cevaplıyor, 

annem bazı alış verişlerimizi internetten yapıyor, babam faturalarımızı 

internetten ödüyor.” dedim.  “Ah ah! Ben bu yaşımda bunları gördüm. 

Bakalım sen benim yaşıma gelince neler göreceksin? diyerek yanımdan 

ayrıldı.

                                                               Arkadaşın Demir

Günlük yaşamımızda bilgi ve iletişim 

teknolojileri hangi alanlarda ve hangi 

amaçla kullanılmaktadır? Yazınız. 

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

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

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

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

İnternet Ortamındaki Bilgi Güvenliği

İnternet bilgisayarları birbirine bağlayan 

ağdır (network). 

İnterneti kullanarak pek çok eğlenceli ve 

bilgilendirici aktiviteler yapabiliriz.

İncele - Bul - Yaz

Sizce aşağıdakilerden hangisi internette yapılabilir. Daire içine al.

Arkadaşlarınla ve diğer 

insanlarla konuşmak

Ödev yapmak   

Kitap okumak

Araştırma yapmak 

Yeni bilgiler öğrenmek

Resim yapmak

Müzik dinlemek
Oyun oynamak

Ütü yapmak

Odanı toplamak

Film seyretmek

Yemek yapmak
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İnternetteki Tehlikeler

Aşağıda verilen başlıkları uygun olan 

içerikle eşleştirelim.

Yabancılar Zararlı İçerik Virüsler

Bilgisayarlara zarar 

vermek üzere 

hazırlanmış 

programlardır. Senin 

yolladığın e-postalar, 

resimler ve dosyalar 

ile de başkalarının 

bilgisayarına bulaşır. 

Bilgilerinin 

kaybolmasına, 

bozulmasına veya 

silinmesine neden olur. 

Bilgisayarının 

çalışmasını engeller, 

yavaşlatır.

Ekrandaki kişiler 

senin sandığın kişiler 

olmayabilir. Sana 

farklı görünüp seni 

kandırmaya 

çalışabilirler. Seninle 

buluşmak 

isteyebilirler ve iyi 

niyetli olmayabilirler. 

Senin bilgilerine 

ulaşıp senmişsin gibi 

davranabilirler. Seni 

zararlı sitelere 

yönlendirebilirler.

Yaşına uygun olmayan 

ya da başkalarını 

kandırmak amaçlı 

kurulmuş sitelerde 

bulunur. Bu sitelerde 

bulunanlar seni 

üzebilir, korkutabilir, 

rahatsız edebilir. Sana 

ait kişisel bilgileri 

reklam ya da başka 

amaçlarla alabilirler. 

Bilgisayarına virüs 

yüklenmesine sebep 

olabilirler.

Deniz ile Derin interneti güvenli 

kullanmayı öğrenecek! Haydi siz de 

onlara katılın!

Boş Yıldızları Doldur: 

KABUL ETME,        PAYLAŞMA,          ANLAT,         AÇMA,           İZİN AL

Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı aşağıdaki yıldızlara yerleştiriniz.

İnternete girmeden 

önce her zaman 

bir büyüğünden 

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

İnternette isim, 

adres, fotoğraf, 

şifre, okulun ismi 

gibi kişisel 

bilgilerini asla 

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

İnternette seninle 

tanışmak isteyen 

kişinin teklifini

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

Tanımadığın 

kişilerden gelen 

mesajları asla 

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

Hangi sitelerde 
dolaştın, neler 

öğrendin, kimlerle 
konuştun her zaman 
annene, babana 

..............................
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Paylaşma

İncele - Bul - Yaz

İnternette kişisel bilgilerini paylaşmamalısın.

Hangi bilgiyi kiminle paylaşabiliriz? Rakamları doğru renklerin içindeki kutulara 

yerleştiriniz.

1. Kimlik numaranız

2. Ev adresiniz

3. Şifreleriniz

4. Telefon numaranız

5. Okulunuzun adı

6. Anne/babanızın iş adresleri, 

    telefon numaraları

7. Sizin fotoğraf ve videolarınız

8. Ailenizinn resimleri, videoları

9. Planlarınız: Nereye gideceğiniz, 

    kiminle buluşacağınız

10. Ödevleriniz

11.  Ders araştırmalarınız

12. Sevdiğiniz şarkılar, 

     kitaplar

13.  Fikirleriniz

İnternette hiç kimse ile paylaşmamamız gereken bilgilerimiz 

Tanımadığımız ya da yeni tanıştığımız yabancılarla ancak ailemize danışarak 
paylaşabileceğimiz bilgilerimiz

Arkadaşlar, akrabalar, aile gibi yakın çevremizle paylaşabileceğimiz 
bilgilerimiz 

Bu bölümde başlıca kitle iletişim araçlarının kullanım 

alanlarını ve insanlar üzerindeki etkilerini öğreneceğiz.
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İletişim

Sizce eskiden teknolojik gelişmelerin olmadığı 

zamanlarda insanlar arasında haberleşme nasıl 

olurdu? Sınıfta tartışınız.

Bunları Biliyor Muydunuz?

Yapılan ilk bilgisayarın 30 ton 

ağırlığında (yaklaşık 5 kamyon 

ağırlığı) olduğunu biliyor 

muydunuz?

Yapılan ilk cep telefonunun 

upuzun antenli, kocaman ve ağır 

telefonlar olduğunu biliyor 

muydunuz?

Yapılan ilk televizyonların siyah 

– beyaz ve kumandasız 

olduğunu, düğmesine basıldıktan 

iki dakika sonra görüntü 

verdiğini biliyor muydunuz?

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları

Araştır - Proje Hazırla

Siz de iletişim teknolojisi ürünlerinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişimi 

konu alan bir araştırma yapınız. Araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri görsellerle 

destekleyip düzenleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.
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Bilgiye Ulaşmak ve Paylaşmak Artık Çok Kolay!

Aşağıda iletişim araçlarının kullanım alanlarına örnek durumlar 

verilmektedir. Sizce iletişim araçları başka hangi alanlarda 

kullanılmaktadır? Tartışınız.

 Öğretmenimin verdiği araştırma ödevini internet 

aracılığı ile kolayca yapabiliyorum.

Ben okul sekreteriyim. Okul ile bakanlık arasındaki 

bilgi alış verişini faks kullanarak sağlıyorum.

Sağlığım ile ilgili bilgileri televizyon 

programlarından dinleyerek öğreniyorum.

Sabahları işime giderken ülkem ile ilgili haberleri 

arabada radyodan dinliyorum.

Araştır - Paylaş

Siz de aşağıdaki bölümü kullanarak bilgisayar, televizyon ve cep telefonu gibi 

teknolojik araçların bilgiye ulaşmak için nasıl kullanıldığı hakkında bir araştırma 

yapınız. Araştırma sonunda elde ettiğiniz bilgileri düzenleyiniz, görsellerle 

zenginleştirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Bilgisayar Televizyon Cep Telefonu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resim Ekle Resim Ekle Resim Ekle
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Duygu, düşünce ya da bilgilerin konuşarak, 

telefon, televizyon, mektup vb. araçlar yoluyla 

başkalarına aktarılmasına  denir.iletişim

İletişim sayesinde; 

*Yeni bilgiler ediniriz, 

*Çevremizdeki ve dünyadaki olayları öğreniriz.

*Dilek, duygu, düşünce ve isteklerimizi iletiriz.

Düşün - Tartış - Yaz

Çevrenizi gözlemlediğinizde okulda ve evde hangi iletişim araçları 

kullanılmaktadır?

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

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

Anlamak ve Anlaşılmak

Şehir dışındaki bir arkadaşınızla nasıl 

iletişim kurarsınız?

 Sevgili Arkadaşım Mert,

        Anlamak, anlaşılmak ancak iletişim ile mümkündür. 

Çevremizde insanların farklı türlerden iletişim kurduğunu görüyoruz. 

Bu amaçla evimizde bile birçok iletişim aracından yararlanıyoruz. 

Babam ve kardeşim haberleri gazeteden okuyarak bazen de 

televizyondan izleyerek öğreniyor. Annem internet aracılığıyla 

haberleri bilgisayardan okuyor. Ablam arkadaşlarıyla telefon 

aracılıyla haberleşiyor. Biz de uzun süredir seninle mektuplaşıyoruz. 

Duygu ve düşüncelerimizi yazılı olarak paylaşıyoruz. Seninle yüz 

yüze iletişim kurmayı çok özledim. Yüz yüze konuştuğumuzda 

duruşunu, yüz ifadeni, el – kol hareketlerini görebiliyor, ses tonunu 

duyabiliyorum. Böylece seni daha iyi anlayabiliyorum…

Çevremizde hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırınız.

Sizce çevrenizde kullanılan en etkili iletişim türü 

hangisidir? Neden ?
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Çevrenizi gözlemlediğinizde okulda ve evde hangi iletişim araçları 

kullanılmaktadır?

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

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

Anlamak ve Anlaşılmak

Şehir dışındaki bir arkadaşınızla nasıl 

iletişim kurarsınız?

 Sevgili Arkadaşım Mert,

        Anlamak, anlaşılmak ancak iletişim ile mümkündür. 

Çevremizde insanların farklı türlerden iletişim kurduğunu görüyoruz. 

Bu amaçla evimizde bile birçok iletişim aracından yararlanıyoruz. 

Babam ve kardeşim haberleri gazeteden okuyarak bazen de 

televizyondan izleyerek öğreniyor. Annem internet aracılığıyla 

haberleri bilgisayardan okuyor. Ablam arkadaşlarıyla telefon 

aracılıyla haberleşiyor. Biz de uzun süredir seninle mektuplaşıyoruz. 

Duygu ve düşüncelerimizi yazılı olarak paylaşıyoruz. Seninle yüz 

yüze iletişim kurmayı çok özledim. Yüz yüze konuştuğumuzda 

duruşunu, yüz ifadeni, el – kol hareketlerini görebiliyor, ses tonunu 

duyabiliyorum. Böylece seni daha iyi anlayabiliyorum…

Çevremizde hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırınız.

Sizce çevrenizde kullanılan en etkili iletişim türü 

hangisidir? Neden ?
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Başlıca İletişim Türleri

İletişim türlerini; sözlü, yazılı ve sözsüz 

olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

1- Sözlü İletişim: 

Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.

2- Yazılı İletişim: 

Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Mektup, 

telgraf gibi iletişim araçlarıyla sağlanır.

3- Sözsüz İletişim:

Jest, mimik gibi hareketlerle ya da çeşitli 

levha, sembol ve afişlerle sağlanan 

iletişimdir.

İletişim Araçları

İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken çeşitli iletişim 

araçlarından yararlanırlar.

1- Görsel İletişim Araçları: 

Trafik lambaları, trafik levhaları, 

beden dili, haritalar, reklam panoları, 

afişler ve semboller...

Araştır - Paylaş

Görme engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak için 

tasarlanan teknolojik gelişmeleri araştırınız. En çok ilginizi çeken 

iletişim aracı hakkında bulduğunuz bilgileri sınıfınızda paylaşınız.

2- İşitsel İletişim Araçları: 
Radyo, telefon, telsiz...  

3- Hem Görsel Hem de 

İşitsel İletişim Araçları: 
Televizyon, bilgisayar, bazı telefonlar...

4- Yazılı İletişim Araçları: 
Gazete, dergi, mektup, telgraf,    

bilgisayar (e-posta), telefondan  

mesaj yazma, belgegeçer (faks),   

tebrik kartı, davetiye... 
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Başlıca İletişim Türleri

İletişim türlerini; sözlü, yazılı ve sözsüz 

olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

1- Sözlü İletişim: 

Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.

2- Yazılı İletişim: 

Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Mektup, 

telgraf gibi iletişim araçlarıyla sağlanır.

3- Sözsüz İletişim:

Jest, mimik gibi hareketlerle ya da çeşitli 

levha, sembol ve afişlerle sağlanan 

iletişimdir.

İletişim Araçları

İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken çeşitli iletişim 

araçlarından yararlanırlar.

1- Görsel İletişim Araçları: 

Trafik lambaları, trafik levhaları, 

beden dili, haritalar, reklam panoları, 

afişler ve semboller...

Araştır - Paylaş

Görme engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak için 

tasarlanan teknolojik gelişmeleri araştırınız. En çok ilginizi çeken 

iletişim aracı hakkında bulduğunuz bilgileri sınıfınızda paylaşınız.

2- İşitsel İletişim Araçları: 
Radyo, telefon, telsiz...  

3- Hem Görsel Hem de 

İşitsel İletişim Araçları: 
Televizyon, bilgisayar, bazı telefonlar...

4- Yazılı İletişim Araçları: 
Gazete, dergi, mektup, telgraf,    

bilgisayar (e-posta), telefondan  

mesaj yazma, belgegeçer (faks),   
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3736

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Görsellerdeki yuvarlakları uygun renklerle boyayarak iletişim araçlarını sınıflandırınız.

Bul - Çiz

İşitsel iletişim araçları                 Yazılı iletişim araçları

 Görsel iletişim araçları                Görsel / işitsel iletişim araçları

Günlük hayatta kullanılan iletişim türlerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizden yola 

çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Düşün - Tartış - Yaz

1.  Okulda hangi iletişim türleri kullanılır?

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

2.  Evde hangi iletişim türleri kullanılır?

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

3.  Sokakta kullanılan iletişim türleri nelerdir?

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

4.  Çevremizde en sık kullanılan iletişim türleri hangileridir?

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

Araştır - Paylaş

Gazete ve TV haberlerini araştıralım. Sınıfta bu haberlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerimizi paylaşalım.

1. Adım

Sınıf iki gruba ayrılır. Bir tarih aralığı 

belirlenir. Bir gruba bu tarihteki TV 

haberlerini, diğer gruba da aynı tarihteki 

gazete haberlerini araştırma görevi verilir.

2. Adım

Her öğrenci ilgisini çeken bir haber seçip 

raporlayarak sınıfa getirir. (Gazete 

haberi araştıran öğrenciler kupür getirir.)

3. Adım

Her grup, ilginç bulduğu üç farklı haberi 

seçer. Seçilen haberlerin raporlarını 

hazırlayan öğrenciler tahtada seçtikleri 

haberle ilgili duygu ve düşüncelerini 

aktarırlar.

4. Adım

Gazete kupürlerinden sınıfta bir 

“Haberler Panosu” oluşturularak etkinlik 

tamamlanır.
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Görsellerdeki yuvarlakları uygun renklerle boyayarak iletişim araçlarını sınıflandırınız.

Bul - Çiz

İşitsel iletişim araçları                 Yazılı iletişim araçları

 Görsel iletişim araçları                Görsel / işitsel iletişim araçları

Günlük hayatta kullanılan iletişim türlerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizden yola 

çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Düşün - Tartış - Yaz

1.  Okulda hangi iletişim türleri kullanılır?

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

2.  Evde hangi iletişim türleri kullanılır?

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

3.  Sokakta kullanılan iletişim türleri nelerdir?

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

4.  Çevremizde en sık kullanılan iletişim türleri hangileridir?

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

Araştır - Paylaş

Gazete ve TV haberlerini araştıralım. Sınıfta bu haberlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerimizi paylaşalım.

1. Adım

Sınıf iki gruba ayrılır. Bir tarih aralığı 

belirlenir. Bir gruba bu tarihteki TV 

haberlerini, diğer gruba da aynı tarihteki 

gazete haberlerini araştırma görevi verilir.

2. Adım

Her öğrenci ilgisini çeken bir haber seçip 

raporlayarak sınıfa getirir. (Gazete 

haberi araştıran öğrenciler kupür getirir.)

3. Adım

Her grup, ilginç bulduğu üç farklı haberi 

seçer. Seçilen haberlerin raporlarını 

hazırlayan öğrenciler tahtada seçtikleri 

haberle ilgili duygu ve düşüncelerini 

aktarırlar.

4. Adım

Gazete kupürlerinden sınıfta bir 

“Haberler Panosu” oluşturularak etkinlik 

tamamlanır.
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En Sevdiğim Reklamlar

İhtiyaçlarınıza hitap eden ve beğendiğiniz üç reklamı belirleyiniz. Belirlediğiniz üç 

reklamla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

REKLAMLAR

Reklamın ilginizi 

çekme nedeni 

nedir?

Reklam 

ihtiyaçlarınıza 

hitap ediyor mu?

Reklamı yapılan 

ürünü satın almaya 

maddi imkanlarınız 

yetiyor mu?

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

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

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

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

reklamını 

beğeniyorum.

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

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

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

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

reklamını 

beğeniyorum.

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

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

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

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

reklamını 

beğeniyorum.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belgesel / Eğitici Televizyon Programları / Reklamlar

1. Televizyonda izlediğiniz belgesel / eğitici televizyon programları / 

reklamlardan en çok beğendiğiniz birini anlatınız. İzlerken sizde hangi duyguyu 

oluşturdu? Yazınız ve düşüncelerinizi sınıfınızla paylaşınız.

2. TV'de birkaç reklamı izleyerek insanlara verilmeye çalışan mesajların neler 

olabileceğini sınıfta tartışınız. 

3. Siz de hayvanlarla ilgili bir belgeselin reklamını kurgulayınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3938

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

En Sevdiğim Reklamlar

İhtiyaçlarınıza hitap eden ve beğendiğiniz üç reklamı belirleyiniz. Belirlediğiniz üç 

reklamla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

REKLAMLAR

Reklamın ilginizi 

çekme nedeni 

nedir?

Reklam 

ihtiyaçlarınıza 

hitap ediyor mu?

Reklamı yapılan 

ürünü satın almaya 

maddi imkanlarınız 

yetiyor mu?

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

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

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

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

reklamını 

beğeniyorum.

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

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

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

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

reklamını 

beğeniyorum.

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

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

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

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

reklamını 

beğeniyorum.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belgesel / Eğitici Televizyon Programları / Reklamlar

1. Televizyonda izlediğiniz belgesel / eğitici televizyon programları / 

reklamlardan en çok beğendiğiniz birini anlatınız. İzlerken sizde hangi duyguyu 

oluşturdu? Yazınız ve düşüncelerinizi sınıfınızla paylaşınız.

2. TV'de birkaç reklamı izleyerek insanlara verilmeye çalışan mesajların neler 

olabileceğini sınıfta tartışınız. 

3. Siz de hayvanlarla ilgili bir belgeselin reklamını kurgulayınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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İşitsel İletişim Görsel İletişim

Aşağıdaki tabloda verilen  /  hangi iletişim yolu /  iletişim araçlarında oyunlarında

yolları kullanılır? İşaretleyiniz.

Yazılı Sözlü Görsel İşitsel

Televizyon

Gazete

Sessiz sinema oyunu

Bilgisayar

Radyo

Kulaktan kulağa oyunu

Telefon 

Tabu oyunu

Mektup 

İsim – şehir – hayvan oyunu

Dergi

Faks

Yazılı İletişim Sözlü İletişim

Değerlendirme

Aşağıdaki noktalı yerlere cümleler doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

(   ) Televizyon hem görsel hem de işitsel iletişim aracıdır. 

(   ) Yurdumuzdaki olayları gazete ve dergi yoluyla öğreniriz. 

(   ) Mektupla haberleşme günümüzde önemini yitirmiştir. 

(   ) Duygu ve düşüncelerimizi iletişim yoluyla ifade edebiliriz. 

(   ) En etkili iletişim aracı fakslardır.
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İşitsel İletişim Görsel İletişim

Aşağıdaki tabloda verilen  /  hangi iletişim yolu /  iletişim araçlarında oyunlarında

yolları kullanılır? İşaretleyiniz.

Yazılı Sözlü Görsel İşitsel

Televizyon

Gazete

Sessiz sinema oyunu

Bilgisayar

Radyo

Kulaktan kulağa oyunu

Telefon 

Tabu oyunu

Mektup 

İsim – şehir – hayvan oyunu

Dergi

Faks

Yazılı İletişim Sözlü İletişim

Değerlendirme

Aşağıdaki noktalı yerlere cümleler doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

(   ) Televizyon hem görsel hem de işitsel iletişim aracıdır. 

(   ) Yurdumuzdaki olayları gazete ve dergi yoluyla öğreniriz. 

(   ) Mektupla haberleşme günümüzde önemini yitirmiştir. 

(   ) Duygu ve düşüncelerimizi iletişim yoluyla ifade edebiliriz. 

(   ) En etkili iletişim aracı fakslardır.
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Bu bölümde nezaket kurallarına göre davranmanın 

önemini öğreneceğiz.

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış - Yaz

1............................................................................................................................................

2............................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

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

5............................................................................................................................................

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Sınıf ve okul kuralları çerçevesinde uymanız 

gereken nezaket kuralları nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyerek sınıfta tartışınız. 

Öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla birlikte önceden belirlemiş olduğunuz sınıf 

kurallarını hatırlayınız. Yukarıdaki sınıf kurallarına yenilerini ekleyerek listeleyiniz. 

4

Kurallarımız
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Bu bölümde nezaket kurallarına göre davranmanın 

önemini öğreneceğiz.

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış - Yaz

1............................................................................................................................................

2............................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

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

5............................................................................................................................................

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Sınıf ve okul kuralları çerçevesinde uymanız 

gereken nezaket kuralları nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyerek sınıfta tartışınız. 

Öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla birlikte önceden belirlemiş olduğunuz sınıf 

kurallarını hatırlayınız. Yukarıdaki sınıf kurallarına yenilerini ekleyerek listeleyiniz. 

4

Kurallarımız
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Nezaket Kuralları

Düşün - Tartış 
Aşağıdaki hikayeyi okuyunuz. Hikayede geçen nezaket kurallarının neler olduğunu 

sınıfta tartışınız.

İyi ki Doğdun Bonbon

Tekir ile Bonbon aynı sınıfta okuyordu. Aslında Bonbon'u okulda çok fazla kimse 

sevmezdi. Kaba saba davranışları ile arkadaşlarını kızdırırdı. Hatta en son izin 

istemeden sıra arkadaşı Karabaş'ın silgisini almıştı.

Karabaş silgisini aradı aradı çantasının içine, sırasının altına, kalem kutusuna her 

yere çok iyi bakmasına rağmen silgisini bir türlü bulamadı ve çok üzüldü. Sonra 

bir baktı ki silgisini Bonbon kullanıyor. Hemen yanına gitti ve:

-“Bonbon bu silgi senin mi?” diye sordu.

Bonbon:

-“Yooo! Senin.” dedi rahat rahat. Karabaş sinirlenmişti:

-“Nasıl yani! Benden izin almadan kullandın öyle mi? Ben ne kadar zamandır 

arıyorum bu silgiyi.” diye sert çıkıştı. Bonbon:

-“Aman canım sadece bir silgi, al işte geri verecektim zaten.” diyerek bir özür 

bile dilemeden çekip gitti.

Bu olay bardağı taşıran son damlaydı. Bütün sınıf bir araya geldi. Bonbon'a ders 

vermek için tüm sınıf Bonbon’un doğum gününe katılmayacaktı. 

Doğum günü geldi çattı. Bonbon ile annesi hazırlık yapıp misafirlerini beklemeye 

başladılar. Davet saatinden iki saat geçmesine rağmen hiç kimse gelmemişti. 

Hiçbir arkadaşı arayıp gelemeyeceğini de söylememişti. Oysa arkadaşları 

görgülü ve nazik çocuklardı. Bonbon annesine bakarak:

-“Hayret. Galiba doğum günüme gelmeyecekler anne. Bana bir ders vermek 

istiyorlar. Düşünceli ve görgülü bir insan olmazsam. Birilerini üzersin. Kendinde 

üzülürsün demek istiyorlar. Tıpkı şimdi benim hissettiğim gibi.” diye mırıldandı.

Bu olaydan sonra Bonbon kararını vermişti. Ertesi gün hiçbir arkadaşına bir şey 

söylemeden, Tekir'in yanına gitti ve:

-“Şeyy. Sen haklıydın Tekir.” dedi. 

-“Görgülü ve nazik biri olmak istiyorum. Lütfen bana yardım et. Etrafımda bir sürü 

arkadaşım olsun istiyorum.” diyerek sevgi ile Tekir'in yüzüne baktı. Tekir cumartesi 

günü olanları hatırladı ve:

-“Tamam. Sana yardım edebilirim. Ancak söylediklerime harfi harfine uymanı 

istiyorum. Yoksa bu iş olmaz.” dedi.

Bonbon her şeyi çoktan kabul etmişti. Bonbon kapı çalmayı, Özür dilerim, lütfen, 

teşekkür ederim gibi nezaket sözcüklerini ve ağzı kapalı olarak yemek yemeyi 

çok iyi öğrendi.

Bundan böyle devamlı güler yüzlü olmaya çok dikkat ediyordu. Gerçekten çok 

kısa sürede öğrendi ve uygulamaya başladı. Şimdi sınıfın en nazik ve görgülü 

öğrencisi oydu. İki hafta böylece geçip gitti…

Yine bir cumartesi günüydü. Annesi Bonbon'u markete göndermişti. Bonbon yarım 

saat sonra marketten döndüğünde, içeriye adım attı veee! O da neee!

İYİ Kİ DOĞDUN BONBON, İYİ Kİ DOĞDUN BONBON, İYİ Kİ DOĞDUN 

BONBON…

Ne kadar da mutlu oldu Bonbon. Biricik arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve 

yanaklarından öptü. Arkadaşlarının doğum gününü unutmayacağından zaten çok 

emindi.



4544

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Nezaket Kuralları

Düşün - Tartış 
Aşağıdaki hikayeyi okuyunuz. Hikayede geçen nezaket kurallarının neler olduğunu 
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Tekir ile Bonbon aynı sınıfta okuyordu. Aslında Bonbon'u okulda çok fazla kimse 

sevmezdi. Kaba saba davranışları ile arkadaşlarını kızdırırdı. Hatta en son izin 

istemeden sıra arkadaşı Karabaş'ın silgisini almıştı.

Karabaş silgisini aradı aradı çantasının içine, sırasının altına, kalem kutusuna her 

yere çok iyi bakmasına rağmen silgisini bir türlü bulamadı ve çok üzüldü. Sonra 

bir baktı ki silgisini Bonbon kullanıyor. Hemen yanına gitti ve:

-“Bonbon bu silgi senin mi?” diye sordu.

Bonbon:

-“Yooo! Senin.” dedi rahat rahat. Karabaş sinirlenmişti:

-“Nasıl yani! Benden izin almadan kullandın öyle mi? Ben ne kadar zamandır 

arıyorum bu silgiyi.” diye sert çıkıştı. Bonbon:

-“Aman canım sadece bir silgi, al işte geri verecektim zaten.” diyerek bir özür 

bile dilemeden çekip gitti.

Bu olay bardağı taşıran son damlaydı. Bütün sınıf bir araya geldi. Bonbon'a ders 

vermek için tüm sınıf Bonbon’un doğum gününe katılmayacaktı. 

Doğum günü geldi çattı. Bonbon ile annesi hazırlık yapıp misafirlerini beklemeye 

başladılar. Davet saatinden iki saat geçmesine rağmen hiç kimse gelmemişti. 

Hiçbir arkadaşı arayıp gelemeyeceğini de söylememişti. Oysa arkadaşları 

görgülü ve nazik çocuklardı. Bonbon annesine bakarak:

-“Hayret. Galiba doğum günüme gelmeyecekler anne. Bana bir ders vermek 

istiyorlar. Düşünceli ve görgülü bir insan olmazsam. Birilerini üzersin. Kendinde 

üzülürsün demek istiyorlar. Tıpkı şimdi benim hissettiğim gibi.” diye mırıldandı.

Bu olaydan sonra Bonbon kararını vermişti. Ertesi gün hiçbir arkadaşına bir şey 

söylemeden, Tekir'in yanına gitti ve:

-“Şeyy. Sen haklıydın Tekir.” dedi. 

-“Görgülü ve nazik biri olmak istiyorum. Lütfen bana yardım et. Etrafımda bir sürü 

arkadaşım olsun istiyorum.” diyerek sevgi ile Tekir'in yüzüne baktı. Tekir cumartesi 

günü olanları hatırladı ve:

-“Tamam. Sana yardım edebilirim. Ancak söylediklerime harfi harfine uymanı 

istiyorum. Yoksa bu iş olmaz.” dedi.

Bonbon her şeyi çoktan kabul etmişti. Bonbon kapı çalmayı, Özür dilerim, lütfen, 

teşekkür ederim gibi nezaket sözcüklerini ve ağzı kapalı olarak yemek yemeyi 

çok iyi öğrendi.

Bundan böyle devamlı güler yüzlü olmaya çok dikkat ediyordu. Gerçekten çok 

kısa sürede öğrendi ve uygulamaya başladı. Şimdi sınıfın en nazik ve görgülü 

öğrencisi oydu. İki hafta böylece geçip gitti…

Yine bir cumartesi günüydü. Annesi Bonbon'u markete göndermişti. Bonbon yarım 

saat sonra marketten döndüğünde, içeriye adım attı veee! O da neee!

İYİ Kİ DOĞDUN BONBON, İYİ Kİ DOĞDUN BONBON, İYİ Kİ DOĞDUN 

BONBON…

Ne kadar da mutlu oldu Bonbon. Biricik arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve 

yanaklarından öptü. Arkadaşlarının doğum gününü unutmayacağından zaten çok 

emindi.
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1. Hikayade Bonbon'un hangi kaba davranışından sonra arkadaşları ona ders 

vermek istemişler?

2. Bonbon'un nezaket kurallarına uymayı öğrenmesi ona ne kazandırmış oldu?

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış - Yaz
Başkalarına karşı saygılı ve kibar 

davranmaya  denir.nezaket

Haydi Şiir Yazalım

Aşağıdaki şiirin dizelerini nezaket ve saygı kuralları sözcüklerinden yararlanarak 

tamamlayınız. 

Düşün - Tartış - Yaz

Nezaket Sözcüklerine Örnekler GÖRGÜ

 'Teşekkür' ve 'Sağol' ile.

Tatlıya bağlanır işler.

Nezaketten yüzler güler,

Eksilmesin o gülüşler.

                    Bayram YELEN

'Lütfen' açar her kapıyı                                                    

……………………………………

……………………………………

……………………………………

***

Günaydın' neşeler saçar.

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Şiirinize uygun bir başlık da siz koyunuz.

………………………………………………………
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1. Hikayade Bonbon'un hangi kaba davranışından sonra arkadaşları ona ders 

vermek istemişler?

2. Bonbon'un nezaket kurallarına uymayı öğrenmesi ona ne kazandırmış oldu?

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış - Yaz
Başkalarına karşı saygılı ve kibar 

davranmaya  denir.nezaket

Haydi Şiir Yazalım

Aşağıdaki şiirin dizelerini nezaket ve saygı kuralları sözcüklerinden yararlanarak 

tamamlayınız. 

Düşün - Tartış - Yaz

Nezaket Sözcüklerine Örnekler GÖRGÜ

 'Teşekkür' ve 'Sağol' ile.

Tatlıya bağlanır işler.

Nezaketten yüzler güler,

Eksilmesin o gülüşler.

                    Bayram YELEN

'Lütfen' açar her kapıyı                                                    

……………………………………

……………………………………

……………………………………

***

Günaydın' neşeler saçar.

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Şiirinize uygun bir başlık da siz koyunuz.

………………………………………………………
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Ne Yapardınız?

Kibar mısınız, nezaket 

kurallarına uyar mısınız?

Çevrenizle nezaket ve saygı 

kuralları çerçevesinde 

iletişim kurar mısınız?

Aşağıdaki tablodaki 

durumlarla karşılaşsanız ne 

yapardınız ve ne söylerdiniz? 

Karşısına yazınız.

Durum Yapacaklarım ve Söyleyeceklerim

Okula geldiğinizde arkadaşınızla 

karşılaştınız. Size “Günaydın!” diyerek 

nasıl olduğunuzu sordu.

Annenizin yapmış olduğu kurabiyeleri 

teneffüste yiyorsunuz. Arkadaşınız 

yanınıza gelip “Afiyet olsun.” dedi.

Okul bahçesinde koşarken bir 

arkadaşınızla çarpıştınız.

Sınıfa ders başladıktan sonra kapıyı 

çalıp girdiniz. Öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınız size bakıyor.

Sınıfa yeni bir arkadaşınız geldi.

Silginizin kaybolduğunu fark ettiniz. 

Arkadaşınızdan silgi isteyeceksiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kendine Saygı - Başkalarına Saygı

Düşün - Tartış 

Aşağıdaki durumları okuyunuz. Bu durumlar karşısında hissettiğiniz duygu ve 

düşünceleriniz nelerdir? Bunları sınıfta tartışınız. 

Sizi mutlu eden etkinlikler nelerdir?

Başkaları tarafından eleştirilen huylarınız nelerdir?

Eleştirilere nasıl tepki verirsiniz?

Karşılaştığınız eleştiriler uygun bir dille ifade ediliyor mu?

Sizi mutlu eden sözler nelerdir?

Düşün - Yaz

Verilen durumları örneklendiriniz.

Sizi mutlu eden etkinlikler nelerdir?

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

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

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

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

Başkaları tarafından eleştirilen huylarınız nelerdir?

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

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

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

............................................................................................................................................
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Ne Yapardınız?

Kibar mısınız, nezaket 

kurallarına uyar mısınız?

Çevrenizle nezaket ve saygı 

kuralları çerçevesinde 

iletişim kurar mısınız?

Aşağıdaki tablodaki 

durumlarla karşılaşsanız ne 

yapardınız ve ne söylerdiniz? 

Karşısına yazınız.

Durum Yapacaklarım ve Söyleyeceklerim

Okula geldiğinizde arkadaşınızla 

karşılaştınız. Size “Günaydın!” diyerek 

nasıl olduğunuzu sordu.

Annenizin yapmış olduğu kurabiyeleri 

teneffüste yiyorsunuz. Arkadaşınız 

yanınıza gelip “Afiyet olsun.” dedi.

Okul bahçesinde koşarken bir 

arkadaşınızla çarpıştınız.

Sınıfa ders başladıktan sonra kapıyı 

çalıp girdiniz. Öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınız size bakıyor.

Sınıfa yeni bir arkadaşınız geldi.

Silginizin kaybolduğunu fark ettiniz. 

Arkadaşınızdan silgi isteyeceksiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kendine Saygı - Başkalarına Saygı

Düşün - Tartış 

Aşağıdaki durumları okuyunuz. Bu durumlar karşısında hissettiğiniz duygu ve 

düşünceleriniz nelerdir? Bunları sınıfta tartışınız. 

Sizi mutlu eden etkinlikler nelerdir?

Başkaları tarafından eleştirilen huylarınız nelerdir?

Eleştirilere nasıl tepki verirsiniz?

Karşılaştığınız eleştiriler uygun bir dille ifade ediliyor mu?

Sizi mutlu eden sözler nelerdir?

Düşün - Yaz

Verilen durumları örneklendiriniz.

Sizi mutlu eden etkinlikler nelerdir?

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

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

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

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

Başkaları tarafından eleştirilen huylarınız nelerdir?

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

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

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

............................................................................................................................................
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Eleştirilere nasıl tepki verirsiniz?

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

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

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

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

Karşılaştığınız eleştiriler uygun bir dille ifade ediliyor mu?

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

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

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

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

Sizi mutlu eden sözler nelerdir?

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

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

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

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

Fikirler Paylaştıkça Gerçekleşir
     Erdem arkadaşlarıyla iyi geçinen, aldığı sorumluluklarını her zaman 

yerine getiren bir öğrencidir. Erdem arkadaşlarının farklı fikirlerine önem 

verip, saygı gösterir. Kendi fikirlerini de ortaya koymaktan çekinmez. 

     Geçen gün okulda yapılan okul kaptanlığı seçimlerine katılma fikrini 

arkadaşlarına söyledi. Arkadaşları önceleri biraz tereddüt etse de 

sonradan Erdem'in düşüncelerini açıklamasıyla ikna oldular. Dört kişilik bir 

grup oluşturup, propaganda çalışmaları yapmaya başladılar. Çalışmalarda 

hepsinin birbirinden ayrı fikirleri bir araya gelince okulda yapılabilecek 

zengin bir etkinlikler listesi oluşturuldu. Sıra okul önüne çıkıp konuşma 

yapmaya gelmişti. Erdem ve arkadaşları seçilmeleri halinde okulda 

yapacakları etkinlikleri öylesine güzel ve etkileyici bir şekilde en ince 

ayrıntısına kadar anlattılar ki uzunca bir süre alkışlandılar. 

     Seçim günü geldiğinde herkes kimin seçileceğini merakla bekliyordu. 

Erdem ve arkadaşları seçimleri kazandıklarını duyunca, mutluluktan havaya 

uçtular. Bundan böyle okulda sözünü ettikleri birçok etkinliği düzenleyip, 

sözlerini tuttular.

     Erdem ve arkadaşlarının fikirlerini ortaya koymaları, bunları en etkili bir 

şekilde paylaşmaları önceleri hayal olan düşüncelerinin gerçekleşmesine 

yol açmıştır. Bu nedenle her zaman fikirlerimizi çekinmeden, korkmadan 

ortaya koymalı ve arkadaşlarımızı bu konuda yüreklendirmeliyiz.

1.  Erdem ve arkadaşlarının düşüncelerini ortaya koymaları onlara ne sağlamıştır?

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

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

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

2.  Sizin de ortaya koyup gerçekleştirdiğiniz fikirleriniz oldu mu? Açıklayınız.

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

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

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

Düşün - Tartış - Yaz
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Eleştirilere nasıl tepki verirsiniz?

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

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

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

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

Karşılaştığınız eleştiriler uygun bir dille ifade ediliyor mu?

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

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

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

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

Sizi mutlu eden sözler nelerdir?

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

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

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

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

Fikirler Paylaştıkça Gerçekleşir
     Erdem arkadaşlarıyla iyi geçinen, aldığı sorumluluklarını her zaman 

yerine getiren bir öğrencidir. Erdem arkadaşlarının farklı fikirlerine önem 

verip, saygı gösterir. Kendi fikirlerini de ortaya koymaktan çekinmez. 

     Geçen gün okulda yapılan okul kaptanlığı seçimlerine katılma fikrini 

arkadaşlarına söyledi. Arkadaşları önceleri biraz tereddüt etse de 

sonradan Erdem'in düşüncelerini açıklamasıyla ikna oldular. Dört kişilik bir 

grup oluşturup, propaganda çalışmaları yapmaya başladılar. Çalışmalarda 

hepsinin birbirinden ayrı fikirleri bir araya gelince okulda yapılabilecek 

zengin bir etkinlikler listesi oluşturuldu. Sıra okul önüne çıkıp konuşma 

yapmaya gelmişti. Erdem ve arkadaşları seçilmeleri halinde okulda 

yapacakları etkinlikleri öylesine güzel ve etkileyici bir şekilde en ince 

ayrıntısına kadar anlattılar ki uzunca bir süre alkışlandılar. 

     Seçim günü geldiğinde herkes kimin seçileceğini merakla bekliyordu. 

Erdem ve arkadaşları seçimleri kazandıklarını duyunca, mutluluktan havaya 

uçtular. Bundan böyle okulda sözünü ettikleri birçok etkinliği düzenleyip, 

sözlerini tuttular.

     Erdem ve arkadaşlarının fikirlerini ortaya koymaları, bunları en etkili bir 

şekilde paylaşmaları önceleri hayal olan düşüncelerinin gerçekleşmesine 

yol açmıştır. Bu nedenle her zaman fikirlerimizi çekinmeden, korkmadan 

ortaya koymalı ve arkadaşlarımızı bu konuda yüreklendirmeliyiz.

1.  Erdem ve arkadaşlarının düşüncelerini ortaya koymaları onlara ne sağlamıştır?

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

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

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

2.  Sizin de ortaya koyup gerçekleştirdiğiniz fikirleriniz oldu mu? Açıklayınız.

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

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

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

Düşün - Tartış - Yaz
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Benim De Bir Fikrim Var!

Sınıfta arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun yaratmaya çalışınız. Bu oyunun 

sizi mutlu edecek ve eğlendirecek şekilde olmasına özen gösteriniz.

Bulduğunuz oyun fikrini arkadaşlarınızla paylaşınız. Onları bu fikrin etrafında 

toplayabilmek için yapacağınız çalışmaları aşağıdaki kutuya yazınız.

Araştır - Paylaş

Benim fikrim………………………………………………… oynamaktır. 

Bu fikrimi uygularsam ben de arkadaşlarım da çok mutlu olup, eğleneceğiz. 

Çünkü;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu bölümde empati kurmayı ve önemini öğreneceğiz.
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Benim De Bir Fikrim Var!

Sınıfta arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun yaratmaya çalışınız. Bu oyunun 

sizi mutlu edecek ve eğlendirecek şekilde olmasına özen gösteriniz.

Bulduğunuz oyun fikrini arkadaşlarınızla paylaşınız. Onları bu fikrin etrafında 

toplayabilmek için yapacağınız çalışmaları aşağıdaki kutuya yazınız.

Araştır - Paylaş

Benim fikrim………………………………………………… oynamaktır. 

Bu fikrimi uygularsam ben de arkadaşlarım da çok mutlu olup, eğleneceğiz. 

Çünkü;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu bölümde empati kurmayı ve önemini öğreneceğiz.
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Empati

Karşındakinin Yerinde Olmak
     Zeynep ile Adil sürekli tartışan iki öğrencidir. Öğretmenleri onlara bu 

konuda bir ders vermek amacıyla bir etkinlik hazırlar.

    Öğretmen, Zeynep ile Adil'i karşı karşıya oturtur. Aralarına bir masa 

ve masanın üzerine de bir tarafı beyaz, diğer tarafı siyah bir kutu koyar 

ve sorar "Bu kutu ne renk ? " Zeynep, “ siyah ” diye bağırır, Adil ise “ 

beyaz ” diye bağırır. Çocukların arasında tekrar bir tartışma başlar. 

Öğretmen sınıfa sessiz olmalarını işaret eder. Sınıf bir müddet Zeynep ile 

Adil'in tartışmasını izler. 

 Tartışma büyümeye başlayınca, öğretmen birbirlerinin yerlerine 

geçmelerini ister. Öğretmen, "Şimdi söyleyin kutu ne renk?" diye tekrar 

sorar. Her iki çocuk da ağızları açık, şaşkınlıktan bir müddet 

konuşamazlar. Çünkü bu sefer de kutuyu; Zeynep beyaz, Adil ise siyah 

görmektedir.

1. Yukarıdaki olayda arkadaşların tartışmalarına sebep olan konu neydi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Okuduğumuz olaydan ne gibi bir sonuç çıkarabiliriz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Sizin de hayatınızda kendinizi başkasının yerine koyarak önceki düşüncenizden 

farklı düşündüğünüz durumlar oldu mu?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine 

koyarak olaylara onun gözüyle bakması, o 

kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru 

olarak anlamasına "  " adı verilir.empati

Empati kurarken karşımızdakinin duygu ve 

düşüncelerini doğru anlamak önemlidir. 

Bu, aynı duygu ve düşünceyi kabul 

ettiğimiz anlamına gelmez.

Empati ile İlgili Hikaye

Nasrettin Hoca bir gün eşeğinden düşer ve 

acıyla kıvranır. Başına toplananlar “Hemen bir 

doktor çağırın…” diye bağrışırken, Hoca, “ 

Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini 

bulun...” diye bağırır.

Hikayede Nasrettin Hoca'nın kendisi gibi aynı durumu yaşamış birisinden yardım 

istemesinin nedeni sizce nedir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Düşün - Tartış - Yaz
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Empati

Karşındakinin Yerinde Olmak
     Zeynep ile Adil sürekli tartışan iki öğrencidir. Öğretmenleri onlara bu 

konuda bir ders vermek amacıyla bir etkinlik hazırlar.

    Öğretmen, Zeynep ile Adil'i karşı karşıya oturtur. Aralarına bir masa 

ve masanın üzerine de bir tarafı beyaz, diğer tarafı siyah bir kutu koyar 

ve sorar "Bu kutu ne renk ? " Zeynep, “ siyah ” diye bağırır, Adil ise “ 

beyaz ” diye bağırır. Çocukların arasında tekrar bir tartışma başlar. 

Öğretmen sınıfa sessiz olmalarını işaret eder. Sınıf bir müddet Zeynep ile 

Adil'in tartışmasını izler. 

 Tartışma büyümeye başlayınca, öğretmen birbirlerinin yerlerine 

geçmelerini ister. Öğretmen, "Şimdi söyleyin kutu ne renk?" diye tekrar 

sorar. Her iki çocuk da ağızları açık, şaşkınlıktan bir müddet 

konuşamazlar. Çünkü bu sefer de kutuyu; Zeynep beyaz, Adil ise siyah 

görmektedir.

1. Yukarıdaki olayda arkadaşların tartışmalarına sebep olan konu neydi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Okuduğumuz olaydan ne gibi bir sonuç çıkarabiliriz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Sizin de hayatınızda kendinizi başkasının yerine koyarak önceki düşüncenizden 

farklı düşündüğünüz durumlar oldu mu?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine 

koyarak olaylara onun gözüyle bakması, o 

kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru 

olarak anlamasına "  " adı verilir.empati

Empati kurarken karşımızdakinin duygu ve 

düşüncelerini doğru anlamak önemlidir. 

Bu, aynı duygu ve düşünceyi kabul 

ettiğimiz anlamına gelmez.

Empati ile İlgili Hikaye

Nasrettin Hoca bir gün eşeğinden düşer ve 

acıyla kıvranır. Başına toplananlar “Hemen bir 

doktor çağırın…” diye bağrışırken, Hoca, “ 

Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini 

bulun...” diye bağırır.

Hikayede Nasrettin Hoca'nın kendisi gibi aynı durumu yaşamış birisinden yardım 

istemesinin nedeni sizce nedir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Düşün - Tartış - Yaz
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Halden Anlama

Haydi çocuklar belirli bir süre gözlerinizi 

kapatın, aşağıda verilen kişi ve canlıların yerine 

kendinizi koyarak hayal edin ve empati kurun. 

Bakalım neler hissedeceksiniz. Sınıfta paylaşınız.

Empati Kurulacak Durum               Sen Olsaydın Ne Hissederdin?

Engelli bir öğrencinin (tekerlekli sandalye 

kullanan) rampa olmamasından dolayı sınıftan 

okul bahçesine çıkamaması.

Doğal afette(yangın, sel, deprem) yakınını ve 

evini kaybetmiş bir çocuğun tek başına 

kalması.

Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden 

bir çocuğa, diğer ülke çocuklarından gelen 

yardımlar ulaştığında karnını doyurması.

Küresel ısınma sebebiyle yaşam alanları 

daralan hayvanların yuvasız kalması.

Çocuğun çoktandır görmediği akrabasının 

sürpriz yapıp ziyarete gelmesi.

Görüş Geliştirme Tekniği ile Düşünelim

Konu:  “Hayvanların Hayvanat Bahçelerinde Tutulmaları Onlar İçin Gereklidir.”

Yukarıda verilen konuyu tahtaya yazalım. Aşağıdaki görüşleri 5 ayrı kartona 

yazarak farklı yerlere asalım.

Herkes kendi görüşünü gösteren kartonun altına geçerek tartışmaya başlayalım. 

Herkes kendi görüşünü, neden orada olduğunu açıklayarak birbirini dinlesin. 

Arkadaşlarımızı dinlerken görüşlerimiz değişirse yer değiştirebiliriz.

Kesinlikle 

Katılıyorum
Katılıyorum

Katılmıyorum Kararsızım

Kesinlikle 

Katılmıyorum
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Halden Anlama

Haydi çocuklar belirli bir süre gözlerinizi 

kapatın, aşağıda verilen kişi ve canlıların yerine 

kendinizi koyarak hayal edin ve empati kurun. 

Bakalım neler hissedeceksiniz. Sınıfta paylaşınız.

Empati Kurulacak Durum               Sen Olsaydın Ne Hissederdin?

Engelli bir öğrencinin (tekerlekli sandalye 

kullanan) rampa olmamasından dolayı sınıftan 

okul bahçesine çıkamaması.

Doğal afette(yangın, sel, deprem) yakınını ve 

evini kaybetmiş bir çocuğun tek başına 

kalması.

Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden 

bir çocuğa, diğer ülke çocuklarından gelen 

yardımlar ulaştığında karnını doyurması.

Küresel ısınma sebebiyle yaşam alanları 

daralan hayvanların yuvasız kalması.

Çocuğun çoktandır görmediği akrabasının 

sürpriz yapıp ziyarete gelmesi.

Görüş Geliştirme Tekniği ile Düşünelim

Konu:  “Hayvanların Hayvanat Bahçelerinde Tutulmaları Onlar İçin Gereklidir.”

Yukarıda verilen konuyu tahtaya yazalım. Aşağıdaki görüşleri 5 ayrı kartona 

yazarak farklı yerlere asalım.

Herkes kendi görüşünü gösteren kartonun altına geçerek tartışmaya başlayalım. 

Herkes kendi görüşünü, neden orada olduğunu açıklayarak birbirini dinlesin. 

Arkadaşlarımızı dinlerken görüşlerimiz değişirse yer değiştirebiliriz.

Kesinlikle 

Katılıyorum
Katılıyorum

Katılmıyorum Kararsızım

Kesinlikle 

Katılmıyorum
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Bu bölümde engelli bireylerin karşılaştıkları 

güçlükleri fark edip, ortadan kaldırmak için çözüm 

önerileri sunacağız.

Engelli Olmak

     Her bireyin sahip olduğu haklar vardır. Haklarımıza saygı 

göstermeliyiz. Engelli olmak bu haklara sahip olmadığımızı 

göstermez. Gerekli düzenlemelerle engelliler de hayatlarını en iyi 

şekilde yaşamalıdır.

Sen Olsan Ne Hissederdin?

Aşağıdaki durumları sınıfta öğretmeniniz yardımıyla canlandırınız ve ne 

hissettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız

İşitme engelli bireyin hissettiğini anlamak: 

Arkadaşınız karşınızda size sadece dudaklarını hareket ettirerek bir şeyler 

anlatmaya çalışsın. Arkadaşınızı sesini duymadan anlamaya çalıştığınızda nasıl 

hissettiniz? 

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

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

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

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

Görme engelli bireyin hissettiğini anlamak: 

Öğretmeniniz yardımıyla gözlerinizi etrafı göremeyecek şekilde bağlayınız. 

Arkadaşlarınız sınıfa bazı nesneler yerleştirsin (kalem, silgi, kitap vs.) ve bu 

nesneleri almanızı istesin. Görmeden ona ulaşmaya çalışırken nasıl hissettiniz?

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

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

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

............................................................................................................................................
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Bu bölümde engelli bireylerin karşılaştıkları 

güçlükleri fark edip, ortadan kaldırmak için çözüm 

önerileri sunacağız.

Engelli Olmak

     Her bireyin sahip olduğu haklar vardır. Haklarımıza saygı 

göstermeliyiz. Engelli olmak bu haklara sahip olmadığımızı 

göstermez. Gerekli düzenlemelerle engelliler de hayatlarını en iyi 

şekilde yaşamalıdır.

Sen Olsan Ne Hissederdin?

Aşağıdaki durumları sınıfta öğretmeniniz yardımıyla canlandırınız ve ne 

hissettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız

İşitme engelli bireyin hissettiğini anlamak: 

Arkadaşınız karşınızda size sadece dudaklarını hareket ettirerek bir şeyler 

anlatmaya çalışsın. Arkadaşınızı sesini duymadan anlamaya çalıştığınızda nasıl 

hissettiniz? 

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

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

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

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

Görme engelli bireyin hissettiğini anlamak: 

Öğretmeniniz yardımıyla gözlerinizi etrafı göremeyecek şekilde bağlayınız. 

Arkadaşlarınız sınıfa bazı nesneler yerleştirsin (kalem, silgi, kitap vs.) ve bu 

nesneleri almanızı istesin. Görmeden ona ulaşmaya çalışırken nasıl hissettiniz?

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

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

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

............................................................................................................................................
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Bedensel engelli bireyin hissettiğini anlamak: 

Sınıfta arkadaşlarınızla çember oluşturun. Çemberde arkadaşlarınız ayakta iken 

siz sandalyede oturun. Küçük bir top ile paslaşmaya başlayın. Diğer 

arkadaşlarınız istediği gibi hareket ederken, siz yerinizden kalkamayınca nasıl 

hissetiniz?

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

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

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

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

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

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

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

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

Toplumda Engelli Bireyler de Var!

Düşün - Yaz

Aşağıdaki durumları okuyunuz ve cümleleri tamamlayınız.

Görme engelli bir bireye karşıdan karşıya geçerken yardım ederim. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

İşitme engelli bir bireye arkasından bir araba geldiğini haber veririm. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bedensel engelli bir bireye otobüste otururken yer veririm. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Zihinsel engelli bir bireye yemeğini yerken yardım ederim. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Günlük hayatta bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Olduysa 

örneklendiriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Engelli bireylere başka hangi durumlarda yardım edebilirsiniz? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Sizin de zaman zaman yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlar oluyor mu? Bu 

durumlara örnek veriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Bedensel engelli bireyin hissettiğini anlamak: 

Sınıfta arkadaşlarınızla çember oluşturun. Çemberde arkadaşlarınız ayakta iken 

siz sandalyede oturun. Küçük bir top ile paslaşmaya başlayın. Diğer 

arkadaşlarınız istediği gibi hareket ederken, siz yerinizden kalkamayınca nasıl 

hissetiniz?

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

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

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

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

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

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

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

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

Toplumda Engelli Bireyler de Var!

Düşün - Yaz

Aşağıdaki durumları okuyunuz ve cümleleri tamamlayınız.

Görme engelli bir bireye karşıdan karşıya geçerken yardım ederim. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

İşitme engelli bir bireye arkasından bir araba geldiğini haber veririm. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bedensel engelli bir bireye otobüste otururken yer veririm. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Zihinsel engelli bir bireye yemeğini yerken yardım ederim. 

Çünkü………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Günlük hayatta bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Olduysa 

örneklendiriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Engelli bireylere başka hangi durumlarda yardım edebilirsiniz? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Sizin de zaman zaman yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlar oluyor mu? Bu 

durumlara örnek veriniz.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Güçlükler

Düşün - Tartış 

Çevrenizi gözlemleyiniz. Engelli bireylerin karşılaştığı güçlükler neler olabilir? 

Sınıfta tartışınız.

Bir Engel De Siz Olmayın!

Engelli bireylerin karşılaştıkları 

güçlükler nelerdir?

Çevrenizi gözlemleyerek engelli bireylerin 

karşılaştıkları engelleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................
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Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Güçlükler

Düşün - Tartış 

Çevrenizi gözlemleyiniz. Engelli bireylerin karşılaştığı güçlükler neler olabilir? 

Sınıfta tartışınız.

Bir Engel De Siz Olmayın!

Engelli bireylerin karşılaştıkları 

güçlükler nelerdir?

Çevrenizi gözlemleyerek engelli bireylerin 

karşılaştıkları engelleri yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................
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Engel Olma Destek Ol!

Eşit fırsat ve olanaklara sahip olarak yaşayabilmek 

herkesin hakkıdır.

1. Engelli bireylerin toplumda karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılması 

için neler yapılmasını önerirsiniz?

a. Binalarda /  Okullarda,  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Oyun parkında,

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

c. Yolda,

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

d. Toplu taşıma araçlarında,

………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………

2. Çevrede yapılacak iyileştirmelerin yanında engelli bireylere nasıl 

davranmalıyız?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Araştır - Paylaş
Dünya engelliler günü ne zamandır?

…………………………………………………….

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanlarla 

tamamlayınız.

toplu taşıma araçları                    

yazmasınıİzin isteyerek                 hoşgörülü engellilere                           

……………………….farklı şekilde davranmamalıyız.

Bir engelli yardım istemedikçe gereksiz yere izin istemeden yardım etmeye 

kalkışmayalım. Sadece yardıma ihtiyacı olduğundan emin olduğumuzda 

…………………… yardımda bulunabiliriz.

………………………………………………….. ve sosyal ortamlarda 

engellilere öncelik veriniz.

Engellinin ne söylediğini anlayamıyorsanız, ……………………isteyebilirsiniz.

Engelli bir bireylere karşı…………………………………olunuz.

Değerlendirme
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Engel Olma Destek Ol!

Eşit fırsat ve olanaklara sahip olarak yaşayabilmek 

herkesin hakkıdır.

1. Engelli bireylerin toplumda karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılması 

için neler yapılmasını önerirsiniz?

a. Binalarda /  Okullarda,  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Oyun parkında,

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

c. Yolda,

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

d. Toplu taşıma araçlarında,

………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………

2. Çevrede yapılacak iyileştirmelerin yanında engelli bireylere nasıl 

davranmalıyız?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Araştır - Paylaş
Dünya engelliler günü ne zamandır?

…………………………………………………….

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanlarla 

tamamlayınız.

toplu taşıma araçları                    

yazmasınıİzin isteyerek                 hoşgörülü engellilere                           

……………………….farklı şekilde davranmamalıyız.

Bir engelli yardım istemedikçe gereksiz yere izin istemeden yardım etmeye 

kalkışmayalım. Sadece yardıma ihtiyacı olduğundan emin olduğumuzda 

…………………… yardımda bulunabiliriz.

………………………………………………….. ve sosyal ortamlarda 

engellilere öncelik veriniz.

Engellinin ne söylediğini anlayamıyorsanız, ……………………isteyebilirsiniz.

Engelli bir bireylere karşı…………………………………olunuz.

Değerlendirme
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Bu bölümde ırk, dil, din, cinsiyet, ekonomik varlık gibi 

kayıtlarla sınırlanmaksızın herkesin ülkesinin eşit bir 

yurttaşı olduğunu öğreneceğiz.

Farklılıklarımız Zenginliğimizdir

Düşün - Tartış 

Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Çocukların ne gibi farklı özellikleri olduğunu tartışınız.

Farklı özelliklere sahip kişilerin bu özellikleri değiştirilebilir mi?

Farklı özelliklere (ırk, dil, din, cinsiyet, engelli ve ekonomik açıdan) sahip kişilere 

nasıl davranırsınız?

Resimdeki gibi farklı özelliklere sahip herkesin farklılıklarına karşı saygılı olunup, 

hoşgörülü davranılması sayesinde dünya nasıl bir yer olur?

Hepimiz birbirimizden farklıyız. 

Dünya bizim farklılıklarımızla güzel…

Dünyada çeşitli ırk, dil, din, ve 

ekonomik açıdan farklılık gösteren 

insanlar bir arada yaşamaktadır. 

Barış içerisinde huzurlu bir şekilde 

yaşayabilmek için; farklılıklara 

karşı saygılı olup, hoşgörülü 

davranmalıyız.

Irk, dil, din, cinsiyet ve 

ekonomik varlıklar gibi 

kayıtlarla 

sınırlanmaksızın herkes 

eşit haklara sahiptir!
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Bu bölümde ırk, dil, din, cinsiyet, ekonomik varlık gibi 

kayıtlarla sınırlanmaksızın herkesin ülkesinin eşit bir 

yurttaşı olduğunu öğreneceğiz.

Farklılıklarımız Zenginliğimizdir

Düşün - Tartış 

Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Çocukların ne gibi farklı özellikleri olduğunu tartışınız.

Farklı özelliklere sahip kişilerin bu özellikleri değiştirilebilir mi?

Farklı özelliklere (ırk, dil, din, cinsiyet, engelli ve ekonomik açıdan) sahip kişilere 

nasıl davranırsınız?

Resimdeki gibi farklı özelliklere sahip herkesin farklılıklarına karşı saygılı olunup, 

hoşgörülü davranılması sayesinde dünya nasıl bir yer olur?

Hepimiz birbirimizden farklıyız. 

Dünya bizim farklılıklarımızla güzel…

Dünyada çeşitli ırk, dil, din, ve 

ekonomik açıdan farklılık gösteren 

insanlar bir arada yaşamaktadır. 

Barış içerisinde huzurlu bir şekilde 

yaşayabilmek için; farklılıklara 

karşı saygılı olup, hoşgörülü 

davranmalıyız.

Irk, dil, din, cinsiyet ve 

ekonomik varlıklar gibi 

kayıtlarla 

sınırlanmaksızın herkes 

eşit haklara sahiptir!
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OKUL

Zabderfilio

 Zabderfilio yoksul bir ailenin en küçük yavrusudur. Bu aile yemyeşil 

ormanda birçok hayvan türleriyle bir arada yaşamaktadır. Zabderfilio'nun okula 

başlama yaşı gelmişti. Ailesi onu ormanda diğer hayvanların gittiği okula yazdırdı. 

Yaz tatilinden sonra okulun ilk günüydü. Zabderfilio arkadaşlar edineceği için 

heyecandan içi içine sığmıyordu. Koşa oynaya okuluna gitti. Okul bahçesinde 

başka bir zürafa ile karşılaştı.

 Zabderfilio, çok dostça ve istekli bir şekilde “Merhabalar!” dedi.

 Zürafa: Aaaay... böyle sessizce yanıma gelip ödümü patlattın. Ama bir 

dakika, sen de kimsin?

 Zabderfilio: Zabderfilio'yum.

 Zürafa: Zabberbadderdiloooo- ne dedin sen?

 Zabderfilio: Benim adım Zabderfilio. Arkadaş arıyorum. Arkadaşım olur 

musun?

 Zürafa: Hımm, şey... Bilmem ki? Bana tuhaf geldin. Konuştuğun dili 

anlayamıyorum. Üstelik görünüş olarak da fare desen değilsin, aslan, kanguru 

desem değilsin, ama her birine biraz benziyorsun. Benim bütün arkadaşlarım ya 

öyledir ya da böyle, ikisinin karışımı değildir. Kıyafetlerin de çok eski. Kusura 

bakma, sen bizden çok farklısın. Benim gidip arkadaşlarımla buluşmam gerekiyor. 

Hi hi hi! Sahiden çok tuhaf ve farklısın. 

 Zabderfilio: Ama, ama dursana biraz... 

 Zürafa çoktan ortadan kaybolmuştur. Bu durum Zabderfilio'yu çok üzmüş 

ve incitmişti. Zürafa neden onunla arkadaş olmak istemedi diye düşünceli bir 

şekilde ormanda dolaşıyordu. Bir yandan da kendine yeni arkadaşlar arıyordu. 

Ancak Zabderfilio'nun karşılaştığı hayvanlardan hiçbiri onunla arkadaş olmak 

istemiyordu. Bir süre sonra ormanda hayvanlar sağa sola koşuyor, yardım 

istiyorlardı. Zabderfilio silah sesini duyunca, hayvanların avcıdan kaçtıklarını 

gördü. Silah sesine doğru yürüdü; fakat avcı ortalarda yoktu. Avcı saklanmıştı. 

 Zabderfilio birçok özelliğini kullanarak ormandaki hayvanları avcıdan 

koruyabilirdi. Fare burnunu kullandı ve avcının kokusunu aldı. Sonra kedi 

ayaklarıyla hiç ses çıkarmadan yürümeye başladı. Hemen ardından aslan gibi 

kükreyerek avcıyı korkutup kaçırdı. Bu kahramanlık gösterisinin ardından 

hayvanlar ona yaklaşıp,  önceki kabalıklarından dolayı özür dilerdiler. Hepsi 

onunla arkadaş olmak istedi ve Zabderfilio de bunu memnuniyetle kabul etti. 

Kuşkusuz farklı görünüşlü bir hayvandı. Ancak, birçok hayvanın farklı özelliklerine 

sahip olduğundan arkadaşlarına yardımcı olabildi.

1. Zabderfilio ile ilk başta neden hiçbir hayvan arkadaş olmak istemedi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

2. Siz de farklı görünümlü biriyle tanıştığınız zaman nasıl davranırsınız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Karşılaştığınız kişilere davranışlarınız, onların varlıklı ya da yoksul olmasına 

göre değişmekte midir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

4. Farklı bir dili konuşan kişiye karşı davranışlarınız nasıl olur?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Düşün - Tartış - Yaz
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OKUL

Zabderfilio

 Zabderfilio yoksul bir ailenin en küçük yavrusudur. Bu aile yemyeşil 

ormanda birçok hayvan türleriyle bir arada yaşamaktadır. Zabderfilio'nun okula 

başlama yaşı gelmişti. Ailesi onu ormanda diğer hayvanların gittiği okula yazdırdı. 

Yaz tatilinden sonra okulun ilk günüydü. Zabderfilio arkadaşlar edineceği için 

heyecandan içi içine sığmıyordu. Koşa oynaya okuluna gitti. Okul bahçesinde 

başka bir zürafa ile karşılaştı.

 Zabderfilio, çok dostça ve istekli bir şekilde “Merhabalar!” dedi.

 Zürafa: Aaaay... böyle sessizce yanıma gelip ödümü patlattın. Ama bir 

dakika, sen de kimsin?

 Zabderfilio: Zabderfilio'yum.

 Zürafa: Zabberbadderdiloooo- ne dedin sen?

 Zabderfilio: Benim adım Zabderfilio. Arkadaş arıyorum. Arkadaşım olur 

musun?

 Zürafa: Hımm, şey... Bilmem ki? Bana tuhaf geldin. Konuştuğun dili 

anlayamıyorum. Üstelik görünüş olarak da fare desen değilsin, aslan, kanguru 

desem değilsin, ama her birine biraz benziyorsun. Benim bütün arkadaşlarım ya 

öyledir ya da böyle, ikisinin karışımı değildir. Kıyafetlerin de çok eski. Kusura 

bakma, sen bizden çok farklısın. Benim gidip arkadaşlarımla buluşmam gerekiyor. 

Hi hi hi! Sahiden çok tuhaf ve farklısın. 

 Zabderfilio: Ama, ama dursana biraz... 

 Zürafa çoktan ortadan kaybolmuştur. Bu durum Zabderfilio'yu çok üzmüş 

ve incitmişti. Zürafa neden onunla arkadaş olmak istemedi diye düşünceli bir 

şekilde ormanda dolaşıyordu. Bir yandan da kendine yeni arkadaşlar arıyordu. 

Ancak Zabderfilio'nun karşılaştığı hayvanlardan hiçbiri onunla arkadaş olmak 

istemiyordu. Bir süre sonra ormanda hayvanlar sağa sola koşuyor, yardım 

istiyorlardı. Zabderfilio silah sesini duyunca, hayvanların avcıdan kaçtıklarını 

gördü. Silah sesine doğru yürüdü; fakat avcı ortalarda yoktu. Avcı saklanmıştı. 

 Zabderfilio birçok özelliğini kullanarak ormandaki hayvanları avcıdan 

koruyabilirdi. Fare burnunu kullandı ve avcının kokusunu aldı. Sonra kedi 

ayaklarıyla hiç ses çıkarmadan yürümeye başladı. Hemen ardından aslan gibi 

kükreyerek avcıyı korkutup kaçırdı. Bu kahramanlık gösterisinin ardından 

hayvanlar ona yaklaşıp,  önceki kabalıklarından dolayı özür dilerdiler. Hepsi 

onunla arkadaş olmak istedi ve Zabderfilio de bunu memnuniyetle kabul etti. 

Kuşkusuz farklı görünüşlü bir hayvandı. Ancak, birçok hayvanın farklı özelliklerine 

sahip olduğundan arkadaşlarına yardımcı olabildi.

1. Zabderfilio ile ilk başta neden hiçbir hayvan arkadaş olmak istemedi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

2. Siz de farklı görünümlü biriyle tanıştığınız zaman nasıl davranırsınız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Karşılaştığınız kişilere davranışlarınız, onların varlıklı ya da yoksul olmasına 

göre değişmekte midir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………

4. Farklı bir dili konuşan kişiye karşı davranışlarınız nasıl olur?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Düşün - Tartış - Yaz



7170

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Dünya Çocukları

Düşün - Tartış 

· Yanda gördüğün resimde tüm çocuklar 

aynı mı?

· Sence neden birbirlerinden farklı 

kıyafetler giyiyorlar?

· Sence tüm çocuklar aynı dili 

konuşuyorlar mı?

· Aynı dili konuşmayan çocuklar arkadaş 

olabilirler mi?

Aşağıda verilen görüntüleri ait oldukları ülke isimleri ile eşleştiriniz.

Bul - Çiz

Fransa                   Türkiye                     İtalya                      Mısır

Hindistan        Amerika Bileşik Devletleri             Yunanistan              İngiltere

Ülkelerimiz, dillerimiz, dinlerimiz, 

yemeklerimiz, kıyafetlerimiz ya da 

bayraklarımız farklı olabilir. Fakat 

bunların hiçbiri arkadaş olmamıza 

engel değildir.

Aşağıdaki boşluğa seçtiğin bir ülkenin bayrağını ve bu ülkedeki insanların giyinişini 

gösteren resimleri bulup yapıştırınız.

İncele - Bul - Yaz

Ülkenin adı: ………………………………….
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Dünya Çocukları

Düşün - Tartış 

· Yanda gördüğün resimde tüm çocuklar 

aynı mı?

· Sence neden birbirlerinden farklı 

kıyafetler giyiyorlar?

· Sence tüm çocuklar aynı dili 

konuşuyorlar mı?

· Aynı dili konuşmayan çocuklar arkadaş 

olabilirler mi?

Aşağıda verilen görüntüleri ait oldukları ülke isimleri ile eşleştiriniz.

Bul - Çiz

Fransa                   Türkiye                     İtalya                      Mısır

Hindistan        Amerika Bileşik Devletleri             Yunanistan              İngiltere

Ülkelerimiz, dillerimiz, dinlerimiz, 

yemeklerimiz, kıyafetlerimiz ya da 

bayraklarımız farklı olabilir. Fakat 

bunların hiçbiri arkadaş olmamıza 

engel değildir.

Aşağıdaki boşluğa seçtiğin bir ülkenin bayrağını ve bu ülkedeki insanların giyinişini 

gösteren resimleri bulup yapıştırınız.

İncele - Bul - Yaz

Ülkenin adı: ………………………………….
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Demokratik bir toplumda iyi, dürüst ve güvenilir bir 

yurttaş olmanın önemini öğreneceğiz.

Demokratik Uygulamalar

Sınıf Başkanı Seçimi

Sınıfta demokrasinin en güzel örneği sınıf başkanlığı 

seçimidir. Sınıf düzenine ve öğretmene yardım etmekle 

görevli olan öğrenci sınıf başkanlığı görevini üstlenmektedir. 

Siz de sınıf başkanlığı için sınıfınızda başkanlık seçimi 

yaptınız mı? Nasıl uyguladınız? Aşağıdaki adımlara göre mi 

yaptınız?

1. Adım: Öğretmen tahtaya adayların ad ve soyadını yazar.

2. Adım: Adaylar ayağa kalkarak kendilerini tanıtırlar ve yapacakları çalışmaları 

anlatırlar.

3. Adım: Oy pusulaları dağıtılır. Herkes uygun gördüğü adayı oy pusulasına yazar.

4. Adım: Yazılan oy pusulaları küçük bir kutuya atılır.

5. Adım: Oy pusulaları sınıfta okunarak sayılır. En çok oy alan aday sınıf başkanı 

olur. İkinci en çok oyu alan öğrenci ise başkan yardımcısı olur.

Düşün - Tartış - Yaz

Sınıf başkan ve yardımcılığı görevine seçilen arkadaşlarınız görevlerini güzel bir 

şekilde yerine getirirken sizlere de düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. 

Nasıl mı?

Örneğin; 

1-Zil çalar çalmaz sınıfa girip yerinize oturuyorsunuz.

2- Ders programına göre ders araç gereçlerinizi çıkarıp hazırlanıyorsunuz.

3- Sınıfta yüksek sesle konuşmuyorsunuz.

4- Sizler de sınıfta sınıf başkanınıza yardımcı olmak için neler yapıyorsunuz?   

    Aşağıya yazınız.

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

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

Sınıfta Demokratik Uygulamalar
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Demokratik bir toplumda iyi, dürüst ve güvenilir bir 

yurttaş olmanın önemini öğreneceğiz.

Demokratik Uygulamalar

Sınıf Başkanı Seçimi

Sınıfta demokrasinin en güzel örneği sınıf başkanlığı 

seçimidir. Sınıf düzenine ve öğretmene yardım etmekle 

görevli olan öğrenci sınıf başkanlığı görevini üstlenmektedir. 

Siz de sınıf başkanlığı için sınıfınızda başkanlık seçimi 

yaptınız mı? Nasıl uyguladınız? Aşağıdaki adımlara göre mi 

yaptınız?

1. Adım: Öğretmen tahtaya adayların ad ve soyadını yazar.

2. Adım: Adaylar ayağa kalkarak kendilerini tanıtırlar ve yapacakları çalışmaları 

anlatırlar.

3. Adım: Oy pusulaları dağıtılır. Herkes uygun gördüğü adayı oy pusulasına yazar.

4. Adım: Yazılan oy pusulaları küçük bir kutuya atılır.

5. Adım: Oy pusulaları sınıfta okunarak sayılır. En çok oy alan aday sınıf başkanı 

olur. İkinci en çok oyu alan öğrenci ise başkan yardımcısı olur.

Düşün - Tartış - Yaz

Sınıf başkan ve yardımcılığı görevine seçilen arkadaşlarınız görevlerini güzel bir 

şekilde yerine getirirken sizlere de düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. 

Nasıl mı?

Örneğin; 

1-Zil çalar çalmaz sınıfa girip yerinize oturuyorsunuz.

2- Ders programına göre ders araç gereçlerinizi çıkarıp hazırlanıyorsunuz.

3- Sınıfta yüksek sesle konuşmuyorsunuz.

4- Sizler de sınıfta sınıf başkanınıza yardımcı olmak için neler yapıyorsunuz?   

    Aşağıya yazınız.

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

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

Sınıfta Demokratik Uygulamalar
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Arkadaşlarla ders aralarında oyun oynuyoruz. Bazen bir kısmımız 

daha farklı oyunlar oynamak istiyor. Böyle bir durumda önce 

çoğunluğun istediği oyunu oynuyoruz. Bir sonraki ders arasında diğer 

oyunu oynayarak herkesin isteğini gerçekleştiriyoruz.

Düşün - Yaz

Siz de arkadaşlarınızla oynayacağınız oyuna karar verirken böyle bir durumla 

karşılaştınız mı? Böyle bir durumda nasıl davranırsınız?

Aşağıdaki cümleleri size uygun ifadenin başındaki kutucuğu işaretleyerek 

tamamlayınız. Nedenini yazınız.

1. Arkadaşlarımla oyun oynarken kız ya da erkek ayrımı yaparım             

                                                                      yapmam 

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

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

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

Çünkü: ....................................................................................................................................

2. Sınıftaki seçimlerde oy kullanırım

kullanmam    

Çünkü: ....................................................................................................................................

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 

Size hiçbir konuda söz hakkı verilmese 

kendinizi nasıl hissedersiniz? 

Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız.

Okulunuzda karşılaştığınız sorunları hangi 

demokratik yollarla çözümlüyorsunuz? 

Birkaç örnekle açıklayınız.

Okulunuz ya da sınıfınızdaki demokratik 

uygulamalar okul yaşantınızı nasıl 

etkiliyor? Örneklerle açıklayınız.

Okulda Demokrasi Örnekleri

Sınıfta demokrasinin en güzel örneklerinden biri kararlar alınırken birlikte 

karar verilmesidir. Örneğin, hangi oyunun oynanacağına birlikte karar 

verilmelidir. 

Okulda demokrasi örneği ise okul temsilciliğidir. Okul temsilcisi okuldaki 

öğrencileri okullar arası yarışmalarda herhangi bir etkinlikte ve birtakım 

organizasyonlarda temsil eder. 

Sınıf içerisinde tüm öğrenciler aynı haklara sahip olup, o sınıfı beraberce 

paylaşmalıdır. (Aynı spor salonunu kullanma, aynı yerde teneffüs yapma, 

okulun bahçesinde istenilen yere oturmak ve oynamak…)

Bir örnek de siz veriniz. 

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

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

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

............................................................................................................................................
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Arkadaşlarla ders aralarında oyun oynuyoruz. Bazen bir kısmımız 

daha farklı oyunlar oynamak istiyor. Böyle bir durumda önce 

çoğunluğun istediği oyunu oynuyoruz. Bir sonraki ders arasında diğer 

oyunu oynayarak herkesin isteğini gerçekleştiriyoruz.

Düşün - Yaz

Siz de arkadaşlarınızla oynayacağınız oyuna karar verirken böyle bir durumla 

karşılaştınız mı? Böyle bir durumda nasıl davranırsınız?

Aşağıdaki cümleleri size uygun ifadenin başındaki kutucuğu işaretleyerek 

tamamlayınız. Nedenini yazınız.

1. Arkadaşlarımla oyun oynarken kız ya da erkek ayrımı yaparım             

                                                                      yapmam 

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

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

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

Çünkü: ....................................................................................................................................

2. Sınıftaki seçimlerde oy kullanırım

kullanmam    

Çünkü: ....................................................................................................................................

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 

Size hiçbir konuda söz hakkı verilmese 

kendinizi nasıl hissedersiniz? 

Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız.

Okulunuzda karşılaştığınız sorunları hangi 

demokratik yollarla çözümlüyorsunuz? 

Birkaç örnekle açıklayınız.

Okulunuz ya da sınıfınızdaki demokratik 

uygulamalar okul yaşantınızı nasıl 

etkiliyor? Örneklerle açıklayınız.

Okulda Demokrasi Örnekleri

Sınıfta demokrasinin en güzel örneklerinden biri kararlar alınırken birlikte 

karar verilmesidir. Örneğin, hangi oyunun oynanacağına birlikte karar 

verilmelidir. 

Okulda demokrasi örneği ise okul temsilciliğidir. Okul temsilcisi okuldaki 

öğrencileri okullar arası yarışmalarda herhangi bir etkinlikte ve birtakım 

organizasyonlarda temsil eder. 

Sınıf içerisinde tüm öğrenciler aynı haklara sahip olup, o sınıfı beraberce 

paylaşmalıdır. (Aynı spor salonunu kullanma, aynı yerde teneffüs yapma, 

okulun bahçesinde istenilen yere oturmak ve oynamak…)

Bir örnek de siz veriniz. 

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

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

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

............................................................................................................................................
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Berk bir akşam ailesiyle birlikte oturmuş televizyondan haberleri seyrediyordu. 

Haberlerde ülkede demokrasinin öneminden bahsediliyordu. Yapılacak olan 

cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkedeki siyasi partiler adaylarını tanıtıyordu. Berk 

merak içerisinde ailesine demokrasinin ne olduğunu sordu. 

Berk ve Ailesi

Yakında cumhurbaşkanlığı seçimi 

var. Bunun için adaylığını koyan 

yurttaşlardan en çok oyu alan kişi 

seçimi kazanır. Bu ülkenin yurttaşı 

olarak on sekiz yaşını doldurmuş 

herkes oy verme hakkına sahiptir. 

Bu, bizim yurttaş olarak bir 

görevimizdir.

Ülke yönetiminde, yurttaşların 

özgürce seçtiği temsilciler 

bulunur. Demokrasinin olduğu bir 

ülkede tüm yurttaşlar eşit 

haklara sahip olmalıdır. Ailede, 

okulda ve sınıfta demokratik 

kurallar geçerli olmalıdır. 

Demokrasi; farklı fikirler ortaya 

konduğunda herkesin çoğunluğun 

fikrine uyması anlamına gelir.

Araştır - Paylaş

1. Ülkemizde demokratik bir seçim nasıl yapılır araştırınız?

……………………………………………………………………….………

……………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Ülke Yönetiminde Demokratik Uygulamalar

Yaşamaya hakkım var!

Yaşamımın korunması en temel hakkım.

Oyun oynamaya, dans etmeye, 

spor yapmaya, bir kenara çekilip 

kitap okumaya hakkım var.

Ücretsiz okula gitmeye 

ve tenefüse çıkmaya, kendi kültürümü, 

farklı kültürleri, doğayı tanımamı 

ve dünyayla iletişim kurmamı sağlayacak 

bir eğitim almaya hakkım var.

 

Ben Çocuğum,

Haklarım Var!

Kalıcı bir sağlık sorunum varsa,

mesela hareketlerim kısıtlıysa,

ailemin, arkadaşlarımın ve devletin

bana yardım etmesi gerek.

Bu benim hakkım.
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Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Berk bir akşam ailesiyle birlikte oturmuş televizyondan haberleri seyrediyordu. 

Haberlerde ülkede demokrasinin öneminden bahsediliyordu. Yapılacak olan 

cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkedeki siyasi partiler adaylarını tanıtıyordu. Berk 

merak içerisinde ailesine demokrasinin ne olduğunu sordu. 

Berk ve Ailesi

Yakında cumhurbaşkanlığı seçimi 

var. Bunun için adaylığını koyan 

yurttaşlardan en çok oyu alan kişi 

seçimi kazanır. Bu ülkenin yurttaşı 

olarak on sekiz yaşını doldurmuş 

herkes oy verme hakkına sahiptir. 

Bu, bizim yurttaş olarak bir 

görevimizdir.

Ülke yönetiminde, yurttaşların 

özgürce seçtiği temsilciler 

bulunur. Demokrasinin olduğu bir 

ülkede tüm yurttaşlar eşit 

haklara sahip olmalıdır. Ailede, 

okulda ve sınıfta demokratik 

kurallar geçerli olmalıdır. 

Demokrasi; farklı fikirler ortaya 

konduğunda herkesin çoğunluğun 

fikrine uyması anlamına gelir.

Araştır - Paylaş

1. Ülkemizde demokratik bir seçim nasıl yapılır araştırınız?

……………………………………………………………………….………

……………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Ülke Yönetiminde Demokratik Uygulamalar

Yaşamaya hakkım var!

Yaşamımın korunması en temel hakkım.

Oyun oynamaya, dans etmeye, 

spor yapmaya, bir kenara çekilip 

kitap okumaya hakkım var.

Ücretsiz okula gitmeye 

ve tenefüse çıkmaya, kendi kültürümü, 

farklı kültürleri, doğayı tanımamı 

ve dünyayla iletişim kurmamı sağlayacak 

bir eğitim almaya hakkım var.

 

Ben Çocuğum,

Haklarım Var!

Kalıcı bir sağlık sorunum varsa,

mesela hareketlerim kısıtlıysa,

ailemin, arkadaşlarımın ve devletin

bana yardım etmesi gerek.

Bu benim hakkım.
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Benim Haklarım

Düşün - Tartış 

Ø Bir önceki sayfayı inceleyiniz. Bu haklardan haberiniz var mıydı?

Ø Daha önce her hangi bir hakkınız engellendi mi?

Ø Sizce en önemli hak hangisidir? Neden?

* Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişebilme hakkımız vardır. 

Sağlıkla ilgili bir problemimiz olduğunda evde ailemiz, okulda 

öğretmenlerimiz bizimle ilgilenmelidir.

* Yeterli beslenme, barınma, dinlenme hakkımız vardır. Ailemiz bize 

bakmakla yükümlüdür. Evimizde beslenir, barınır ve dinleniriz.

* Sevgi, anlayış görme ve korunma hakkımız vardır. Ailemiz bizi her 

türlü kötülükten korumak zorundadır. Onlar tarafından sevgi ve 

anlayış görürüz. Düşüncelerimizi rahatça söyleyebiliriz.

* Ücretsiz eğitim: Okullarda ücretsiz okuma hakkımız vardır. Her 

aile çocuğunun ilköğretimini tamamlatmak zorundadır.

Proje Yap - Sun

Sınıfınızda 4 farklı gruba ayrılınız. 

Grup olarak yanda verilen 

haklardan birini seçerek bu hakla 

ilgili yapacağınız araştırmada 

bulduğunuz bilgileri aşağıya yazınız.

Daha sonra bu bilgileri 

fotoğraflarla destekleyerek bir 

kartona aktarınız.

Eğitim Hakkı

Sağlık Hakkı

Yaşama Hakkı

Oyun Oynama 

Hakkı
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Benim Haklarım
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Proje Yap - Sun
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Grup olarak yanda verilen 

haklardan birini seçerek bu hakla 

ilgili yapacağınız araştırmada 

bulduğunuz bilgileri aşağıya yazınız.

Daha sonra bu bilgileri 
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1. Demokrasi kültürünün bir parçası olan anlatımları işaretleyiniz.

(   ) Herkese eşit haklar ve fırsatlar verilmesi

(   ) Çoğunluğun isteğine uygun kararlar alınması

(   ) Herkesin sadece kendi isteğine göre davranması

(   ) Herkesin görüşlerine saygı duyulması

2. Okullardaki demokratik uygulamalara siz de örnekler veriniz.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) 

harfi yazınız.

(    ) Sınıf başkanını oy vererek biz seçeriz.

(    ) Aile büyüklerimiz yemek yaparken aile üyelerinden fikir alır.

(    ) Demokratik seçimlerde oy pusulası olur.

(    ) Sınıf başkanı adaylarını müdür belirlemelidir.

(    ) Adaylar yapacağı çalışmaları anlatmazlar.

(    ) Tatile gidilecek yeri baba tek başına kararlaştırır.

(    ) Oy verme işlemi bitince oylar hemen sayılmalıdır.

(    ) En az oy alan aday başkan olmalıdır.

(    ) Bir sorun olduğunda aile içerisinde konuşularak çözümlenir.

(    ) Sınıf kuralları demokratik yollarla belirlenir.

(    ) Oynayacağımız oyunları oylayarak belirleyebiliriz.

(    ) Eve alınacak aile oyununu sadece çocuklar seçmelidir.

(    ) Demokratik uygulamaları hayatımızın her alanında kullanabiliriz.

 

Değerlendirme
4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun 

olanlarla tamamlayınız.

A. Sınıf temsilcisi, sınıfı ……………………………………………eder ve 

seçimle belirlenir.

B. Seçim …………………………………………………………… bir 

uygulamadır.

 

C. Sınıf başkanlığına aday olan arkadaşlarımızdan ………………………… 

gördüğümüze oy vererek seçeriz.

 

D. Oy …………………………………en çok istediğimiz adayın adını yazarız.

 

E. En çok oy alan arkadaşımız ………………………………… temsilcisi 

seçilir.

 

F. Sınıf temsilcisi seçilen arkadaşımızı …………………………………

 

G. Oy kullanarak sınıfımızdaki demokratik …………………………………… 

gelişmesine katkıda bulundum.

H. Sınıfta hepimiz …………………………………… haklara sahibiz.

Sınıf uygun kutlamalıyız demokratik

ortamın temsil Pusulalarına eşit



8180

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 
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(    ) Oynayacağımız oyunları oylayarak belirleyebiliriz.

(    ) Eve alınacak aile oyununu sadece çocuklar seçmelidir.

(    ) Demokratik uygulamaları hayatımızın her alanında kullanabiliriz.

 

Değerlendirme
4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun 

olanlarla tamamlayınız.

A. Sınıf temsilcisi, sınıfı ……………………………………………eder ve 

seçimle belirlenir.

B. Seçim …………………………………………………………… bir 

uygulamadır.

 

C. Sınıf başkanlığına aday olan arkadaşlarımızdan ………………………… 

gördüğümüze oy vererek seçeriz.

 

D. Oy …………………………………en çok istediğimiz adayın adını yazarız.

 

E. En çok oy alan arkadaşımız ………………………………… temsilcisi 

seçilir.

 

F. Sınıf temsilcisi seçilen arkadaşımızı …………………………………

 

G. Oy kullanarak sınıfımızdaki demokratik …………………………………… 

gelişmesine katkıda bulundum.

H. Sınıfta hepimiz …………………………………… haklara sahibiz.

Sınıf uygun kutlamalıyız demokratik

ortamın temsil Pusulalarına eşit
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Bu bölümde tüketici olarak mağdur olduğumuz 

durumlarda yapacağımız başvuru ve işlemleri 

öğreneceğiz.

Tüketici Hakları

Bersu  ve  Cem'i anneleri evlerinin önündeki bakkala yoğurt almaları için 

gönderdi.  Yoğurdu alıp eve getirdiler. Anneleri yoğurdun son kullanma tarihinin 

geçmiş olduğunu gördü. Kapağını açınca da yoğurdun ekşimiş olduğunu fark etti.

A- Bersu ve Cem sizce nasıl bir hata yapmışlardır? 

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

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

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

B- Bu sorunu nasıl çözmelidirler? 

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

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

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

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

SATILAN MAL

GERİ ALINMAZ
IR
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Bu bölümde tüketici olarak mağdur olduğumuz 

durumlarda yapacağımız başvuru ve işlemleri 
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....................................................................................................................................................

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

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

B- Bu sorunu nasıl çözmelidirler? 

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

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

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

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

SATILAN MAL

GERİ ALINMAZ
IR
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Bilinçli Tüketici, Hakkını Savunandır!

Belirli bir eşyayı ve hizmeti para karşılığında alıp kullanan 

kişilere denir. Tüketiciler alışveriş yaparken bilinçli tüketici 

davranmak zorundadırlar. Bunun yanında tüketici hakları 

konusunda bilgili olunması gerekmektedir.

Evrensel Tüketici Hakları

Evrensel Tüketici Hakları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Uluslararası Tüketici 

Birlikleri Örgütü’nün önerisi ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Evrensel tüketici hakları 8 

başlık altında toplanmıştır. Bunlar:

1. Tüketicilerin Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkı: Bir tüketicinin beslenme, 

barınma, ısınma, aydınlanma, içecek su bulma, ulaşım ve haberleşme gibi 

ihtiyaçlarının karşılanması hakkıdır.

2. Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı: Tüketicinin tehlikeli ve riskli mal ve 

hizmetlere karşı korunması hakkıdır.  Tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmetin 

yaşam ve sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte 

olmasını ifade eder.

3. Ekonomik Çıkarların Korunması (Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Seçilmesi) Hakkı: 

Tüketicinin istediği mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi ve 

seçeneklerin artırılmasını ifade eder.

4. Bilgi Edinme Hakkı: Mal ve hizmetlerin özellikleri, kullanım, bakım koşulları ile 

tehlikeleri ve risklerine ilişkin tüketicilerin doğru ve eksiksiz olarak 

bilgilendirilmesini ifade eder.

5. Eğitilme Hakkı: Tüketicilerin tüketici bilincine sahip olmaları, hak ve 

sorumluluklarını öğrenebilmeleri açısından eğitilmelerini ifade eder.

 Tazmin Edilme (Zararların Karşılanması) Hakkı: Satın alınan mal ya da hizmetlerin 6.

öngörülen nitelikte olmaması veya hatalı çıkması durumunda; tüketicinin zararının 

karşılanmasını ifade eder.

7. Temsil Edilme (Sesini Duyurma) Hakkı: Tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve 

koruyabilmeleri için bir araya gelerek güç birliği oluşturarak, düşünce ve 

görüşlerini belirtebilmelerini ifade eder.

8. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık şartlarına uygun, ekolojik dengenin 

bozulmadığı, temiz hava, yeterli ve temiz su, daha çok yeşil alan, sağlıklı ve 

kaliteli alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bir yaşama ortamının tüketicilere ve 

gelecek nesillere sağlanmasını ifade eder.

Satın aldığımız bir ürün hatalı çıkabilir. Bu durumda ürünü 

aldığımız yere gideriz. Burada ürün değiştirilebilir, ücretsiz tamir 

yaptırılabilir ya da para iadesi yapılabilir. Satıcı konu ile ilgili 

hiçbir şey yapmıyor da olabilir. Böyle bir durum karşısında 

gerekli belgelerle ülkemizde tüketici haklarını koruyan KKTC 

Tüketiciler Derneği'ne başvurabiliriz.

Araştır - Paylaş

* Sınıfınızda çalışma grupları oluşturunuz.

* Sekiz maddelik tüketici haklarını ayrı ayrı kağıtlara yazarak katlayınız.

* Her grup katlı kağıtlardan bir tane seçsin.

* Seçtiğiniz kağıtta yazan tüketici hakkıyla ilgili bir poster hazırlayıp sınıfta  

diğer gruplara sununuz.

Haydi Poster Hazırlayalım !

Posterinizde Olması Gerekenler: 

Posterinize uygun bir başlık Dikkat çekici bir slogan

Açıklayıcı görseller Konuya ilişkin bilgiler

Yararlandığınız kaynaklar
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kaliteli alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bir yaşama ortamının tüketicilere ve 

gelecek nesillere sağlanmasını ifade eder.

Satın aldığımız bir ürün hatalı çıkabilir. Bu durumda ürünü 

aldığımız yere gideriz. Burada ürün değiştirilebilir, ücretsiz tamir 

yaptırılabilir ya da para iadesi yapılabilir. Satıcı konu ile ilgili 

hiçbir şey yapmıyor da olabilir. Böyle bir durum karşısında 

gerekli belgelerle ülkemizde tüketici haklarını koruyan KKTC 

Tüketiciler Derneği'ne başvurabiliriz.

Araştır - Paylaş

* Sınıfınızda çalışma grupları oluşturunuz.

* Sekiz maddelik tüketici haklarını ayrı ayrı kağıtlara yazarak katlayınız.

* Her grup katlı kağıtlardan bir tane seçsin.

* Seçtiğiniz kağıtta yazan tüketici hakkıyla ilgili bir poster hazırlayıp sınıfta  

diğer gruplara sununuz.

Haydi Poster Hazırlayalım !

Posterinizde Olması Gerekenler: 

Posterinize uygun bir başlık Dikkat çekici bir slogan

Açıklayıcı görseller Konuya ilişkin bilgiler

Yararlandığınız kaynaklar
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Bilinçli Tüketici

Bu bölümde alışverişte bilinçli bir tüketici 

olarak neler yapmamız gerektiğini 

öğreneceğiz.

Alışveriş

Kaliteli malların,

Bazı standartları var.

Kalitesiz mallara,

Ödenmesin paralar.

Alışveriş yapmadan,

Fiyatlara bakalım.

Bütçeye uygun olan,

Malları arayalım.

Aldığımız eşyanın,

Garantisi olmalı.

Bütün yiyeceklerin,

Tarihine bakmalı.

Alışveriş yapınca,

Fiş, fatura alalım.

Hep böyle davranarak,

Yurdu kalkındıralım.

Mehmet Azim

Aşağıdaki soruları yandaki şiire göre 

cevaplayınız.

Düşün - Tartış - Yaz

Alışveriş yapmadan önce neye 

bakılmalıdır?

………………………………………

………………………………………

……………………………………..

Alınan eşyalarda olması gereken belge 

nedir?

………………………………………

………………………………………

…………………………………….

Alışveriş sonrası neyi almayı 

unutmamalısınız?

………………………………………

………………………………………

…………………………………….

Yemeğini bitiren İrem'in canı dondurma çekmiş. Annesinden izin alıp 

bakkala dondurma almaya gitmiş. İrem, Bakkal Hasan'a sormuş:

- Hasan Amca, dondurma var mı?

- Üzgünüm İrem. Geçen hafta yeni bir buzdolabı aldım. Bugün sabah bir 

baktım içindeki tüm dondurmalar erimiş. 

-Çok üzüldüm. Şimdi yeni bir buzdolabı daha mı alacaksınız?

Bakkal Hasan gülümsemiş.

-Hiç olur mu İrem? Buzdolabını aldığım yere gittim. Satın alırken verilen 

garanti belgesini gösterdim. Buzdolabımı onarıp bana geri getirecekler.

İrem bunu duyunca çok şaşırmış. Eve gider gitmez annesine olanları 

anlatmış. Annesi İrem'e:

-Bugün çok önemli bir şey öğrendin İremciğim. Aldığımız buzdolabı gibi 

elektrikli eşyaların garanti belgelerini mutlaka almalıyız ve o belgeleri 

saklamalıyız. Böylece gerekli durumlarda haklarımızı savunabiliriz.

Düşün - Yaz

Sizce Bakkal Hasan'ın yaptığı doğru davranış neydi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

İrem o gün ne öğrenmişti?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Siz ve aileniz elektrikli eşya alıyor olsanız neye dikkat edersiniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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Hep böyle davranarak,

Yurdu kalkındıralım.

Mehmet Azim

Aşağıdaki soruları yandaki şiire göre 

cevaplayınız.

Düşün - Tartış - Yaz

Alışveriş yapmadan önce neye 

bakılmalıdır?

………………………………………

………………………………………

……………………………………..

Alınan eşyalarda olması gereken belge 

nedir?

………………………………………

………………………………………

…………………………………….

Alışveriş sonrası neyi almayı 

unutmamalısınız?

………………………………………

………………………………………

…………………………………….

Yemeğini bitiren İrem'in canı dondurma çekmiş. Annesinden izin alıp 

bakkala dondurma almaya gitmiş. İrem, Bakkal Hasan'a sormuş:

- Hasan Amca, dondurma var mı?

- Üzgünüm İrem. Geçen hafta yeni bir buzdolabı aldım. Bugün sabah bir 

baktım içindeki tüm dondurmalar erimiş. 

-Çok üzüldüm. Şimdi yeni bir buzdolabı daha mı alacaksınız?

Bakkal Hasan gülümsemiş.

-Hiç olur mu İrem? Buzdolabını aldığım yere gittim. Satın alırken verilen 

garanti belgesini gösterdim. Buzdolabımı onarıp bana geri getirecekler.

İrem bunu duyunca çok şaşırmış. Eve gider gitmez annesine olanları 

anlatmış. Annesi İrem'e:

-Bugün çok önemli bir şey öğrendin İremciğim. Aldığımız buzdolabı gibi 

elektrikli eşyaların garanti belgelerini mutlaka almalıyız ve o belgeleri 

saklamalıyız. Böylece gerekli durumlarda haklarımızı savunabiliriz.

Düşün - Yaz

Sizce Bakkal Hasan'ın yaptığı doğru davranış neydi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

İrem o gün ne öğrenmişti?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Siz ve aileniz elektrikli eşya alıyor olsanız neye dikkat edersiniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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Bilinçli Tüketici
Aşağıdaki durumlarda bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenleri altına yazınız.

Mağazadan bir elbise aldım. Eve geldiğimde elbisenin 

kolunda yırtık olduğunu gördüm.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Marketten bir paket çilek aldım. Eve geldiğimde pakette 

altta kalan çileklerin çürümüş olduğunu gördüm.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Ailemle yeni bir mutfak robotu aldık. Eve geldiğimizde 

mutfak robotunun çalışmadığını gördük.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Spor ayakkabım küçük geliyor. Ama ben ayakkabı yerine 

reklamlarda gördüğüm o uzaktan kumandalı arabanın 

alınmasını istiyorum.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Düşün - Tartış 

· Reklamlarda gördüğümüz her şeyi almalı mıyız? 

· İhtiyacımız olmayan şeylere para harcamak doğru bir 

davranış mı? Neden? 

Bu bölümde alışverişte karşılaştığımız işaretlerin anlamını 

öğreneceğiz.
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Bilinçli Tüketici
Aşağıdaki durumlarda bilinçli bir tüketicinin yapması gerekenleri altına yazınız.

Mağazadan bir elbise aldım. Eve geldiğimde elbisenin 

kolunda yırtık olduğunu gördüm.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Marketten bir paket çilek aldım. Eve geldiğimde pakette 

altta kalan çileklerin çürümüş olduğunu gördüm.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Ailemle yeni bir mutfak robotu aldık. Eve geldiğimizde 

mutfak robotunun çalışmadığını gördük.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Spor ayakkabım küçük geliyor. Ama ben ayakkabı yerine 

reklamlarda gördüğüm o uzaktan kumandalı arabanın 

alınmasını istiyorum.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Düşün - Tartış 

· Reklamlarda gördüğümüz her şeyi almalı mıyız? 

· İhtiyacımız olmayan şeylere para harcamak doğru bir 

davranış mı? Neden? 

Bu bölümde alışverişte karşılaştığımız işaretlerin anlamını 

öğreneceğiz.
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Düşün - Tartış 

Ø Aşağıdaki işaretleri daha önce gördünüz mü?

Ø Bu işaretleri nerelerde görebiliriz?

Ø Sizce bu işaretlerin anlamları ne olabilir?

Düşün - Yaz

Yukarıda verilen işaretlerin anlamlarını araştırıp karşılarına yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bul - Çiz

Aşağıda verilen işaretler ile anlamlarını eşleştiriniz.

Türk Standartları Enstitüsü:

Üzerine veya ambalajına konulduğu 

ürünün ilgili Türk Standartlarına 

uygun olarak üretilip satışa 

koyulduğunu belirtir.

İSO 9001:

Ürünlerin üretilmesi sırasında 

uluslararası kalite standartlarına 

uyulduğu belirtilir.

CE: 

Üzerinde bulunduğu ürünün Avrupa 

şartlarına uygun olduğunu belirtir. 

Uygun kullanıldığında insanlara ve 

çevreye zararlı bir ürün olmadığını 

belirtir.

Kuzey Kıbrıs Ürünü: 

Üzerinde bulunduğu ürünün Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 

üretildiğini belirtir.

Alış Verişte Kullanılan İşaretler
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Düşün - Tartış 

Ø Aşağıdaki işaretleri daha önce gördünüz mü?

Ø Bu işaretleri nerelerde görebiliriz?

Ø Sizce bu işaretlerin anlamları ne olabilir?

Düşün - Yaz

Yukarıda verilen işaretlerin anlamlarını araştırıp karşılarına yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bul - Çiz

Aşağıda verilen işaretler ile anlamlarını eşleştiriniz.

Türk Standartları Enstitüsü:

Üzerine veya ambalajına konulduğu 

ürünün ilgili Türk Standartlarına 

uygun olarak üretilip satışa 

koyulduğunu belirtir.

İSO 9001:

Ürünlerin üretilmesi sırasında 

uluslararası kalite standartlarına 

uyulduğu belirtilir.

CE: 

Üzerinde bulunduğu ürünün Avrupa 

şartlarına uygun olduğunu belirtir. 

Uygun kullanıldığında insanlara ve 

çevreye zararlı bir ürün olmadığını 

belirtir.

Kuzey Kıbrıs Ürünü: 

Üzerinde bulunduğu ürünün Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 

üretildiğini belirtir.

Alış Verişte Kullanılan İşaretler
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Alışveriş Listesi Yapalım

İzgi ve arkadaşları sınıflarında 3. sınıfı bitirme partisi düzenleyecekler. 

İhtiyaçlarını önceden belirleyerek görev paylaşımı yapmaya karar verirler. Onlara 

yardımcı olmak için alışveriş listesini tamamlar mısınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bul - Boya

Aşağıda verilen davranışlardan doğru olanlarının yıldızlarını boyayınız.

Alışveriş sırasında ürünlerin fiyatlarına bakarım.

Markete gittiğimde aklıma gelen her şeyi alırım.

Alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlarım.

Kasadan ayrılmadan mutlaka alışveriş fişimi isterim.

Yeni aldığımız saç kurutma makinesi bozulursa hemen çöpe atarım.

Alışveriş fişinde yazan fiyatları kontrol etmeme gerek yoktur.

Aldığım ürünün son kullanma tarihine bakarım.

Elektrikli ev eşyası aldığımız zaman garanti belgesini saklamaya 

özen gösteririm. 

Satın alacağımız ürünün yerli malı olduğunu, üzerinde bulunan “Kuzey 

Kıbrıs Ürünüdür ” damgasından anlayabiliriz.

Değerlendirme
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Alışveriş Listesi Yapalım

İzgi ve arkadaşları sınıflarında 3. sınıfı bitirme partisi düzenleyecekler. 

İhtiyaçlarını önceden belirleyerek görev paylaşımı yapmaya karar verirler. Onlara 

yardımcı olmak için alışveriş listesini tamamlar mısınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bul - Boya

Aşağıda verilen davranışlardan doğru olanlarının yıldızlarını boyayınız.

Alışveriş sırasında ürünlerin fiyatlarına bakarım.

Markete gittiğimde aklıma gelen her şeyi alırım.

Alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlarım.

Kasadan ayrılmadan mutlaka alışveriş fişimi isterim.

Yeni aldığımız saç kurutma makinesi bozulursa hemen çöpe atarım.

Alışveriş fişinde yazan fiyatları kontrol etmeme gerek yoktur.

Aldığım ürünün son kullanma tarihine bakarım.

Elektrikli ev eşyası aldığımız zaman garanti belgesini saklamaya 

özen gösteririm. 

Satın alacağımız ürünün yerli malı olduğunu, üzerinde bulunan “Kuzey 

Kıbrıs Ürünüdür ” damgasından anlayabiliriz.

Değerlendirme
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Bu bölümde ailemiz içindeki sorumlulukları inceleyeceğiz.

Aile

Düşün - Tartış 

Aile ne demektir?

Yukarıdaki iki resim arasındaki farklar nelerdir?

Merhaba arkadaşlar,

Ben size bazı bilgilerinizi 

hatırlatacağım.
Aile, toplumun en küçük birimi 

olarak kabul edilir.

Çekirdek aile; anne, baba ve 

çocuklardan oluşan topluluktur.

Geniş aile ise çekirdek aileye 

büyükbaba, büyükanne, amca, 

hala, teyze gibi kan bağı olan 

yakın akrabaların da 

katılmasıdır.
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Bu bölümde ailemiz içindeki sorumlulukları inceleyeceğiz.

Aile

Düşün - Tartış 

Aile ne demektir?

Yukarıdaki iki resim arasındaki farklar nelerdir?

Merhaba arkadaşlar,

Ben size bazı bilgilerinizi 

hatırlatacağım.
Aile, toplumun en küçük birimi 

olarak kabul edilir.

Çekirdek aile; anne, baba ve 

çocuklardan oluşan topluluktur.

Geniş aile ise çekirdek aileye 

büyükbaba, büyükanne, amca, 

hala, teyze gibi kan bağı olan 

yakın akrabaların da 

katılmasıdır.
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Merhaba arkadaşlar;

Benim ismim Deniz. İlkokul 3. sınıfa 

gidiyorum. Eve gelir gelmez ödevlerimi 

yaparım. Annem bundan çok mutlu olur. Fakat 

odamı toplamamam onu çok üzer.

Deniz'in beğendiğiniz özelliği nedir?

Deniz'in beğenmediğiniz özelliği nedir?

Düşün - Tartış 

Sıra Sizde

Evde nasıl görevler üstlenirsiniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Bu görevlerin hangilerinde başarılısınız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Bu görevlerin hangilerini geliştirerek daha iyi yapabilirsiniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Düşün - Tartış 

Yandaki resimde ne görüyorsunuz?

Sizce bu yapbozu bir kişi tek başına 

aynı hızda bitirebilir miydi?

Hangi konularda çevrenizdeki kişiler ile 

yardımlaşırsınız?

Evinizde iş bölümü yapıyor musunuz? 

Ailede iş bölümü, 

aile ortamında yapılacak işlerin aile 

bireyleri tarafından paylaşılmasıdır. 

Yukarıda gördüğünüz aile kimlerden oluşmaktadır?

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

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

Yukarıdaki bireylerin yaptığı işleri yazınız.

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Merhaba arkadaşlar;

Benim ismim Deniz. İlkokul 3. sınıfa 

gidiyorum. Eve gelir gelmez ödevlerimi 

yaparım. Annem bundan çok mutlu olur. Fakat 

odamı toplamamam onu çok üzer.

Deniz'in beğendiğiniz özelliği nedir?

Deniz'in beğenmediğiniz özelliği nedir?

Düşün - Tartış 

Sıra Sizde

Evde nasıl görevler üstlenirsiniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Bu görevlerin hangilerinde başarılısınız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Bu görevlerin hangilerini geliştirerek daha iyi yapabilirsiniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Düşün - Tartış 

Yandaki resimde ne görüyorsunuz?

Sizce bu yapbozu bir kişi tek başına 

aynı hızda bitirebilir miydi?

Hangi konularda çevrenizdeki kişiler ile 

yardımlaşırsınız?

Evinizde iş bölümü yapıyor musunuz? 

Ailede iş bölümü, 

aile ortamında yapılacak işlerin aile 

bireyleri tarafından paylaşılmasıdır. 

Yukarıda gördüğünüz aile kimlerden oluşmaktadır?

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

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

Yukarıdaki bireylerin yaptığı işleri yazınız.

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Aşağıdaki boşluklara ailenizin üyelerinin isimlerini ve üstlendiği görevlerden üçer 

tanesini yazınız.

Düşün - Tartış - Yaz

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

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

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

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

Ben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Değerlendirme

Bu bölümde kaynakları bilinçli 

kullanmanın önemini öğreneceğiz.
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Aşağıdaki boşluklara ailenizin üyelerinin isimlerini ve üstlendiği görevlerden üçer 

tanesini yazınız.

Düşün - Tartış - Yaz

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

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

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

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

Ben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Değerlendirme

Bu bölümde kaynakları bilinçli 

kullanmanın önemini öğreneceğiz.
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Kaynakları Bilinçli Kullanalım

Düşün - Tartış - Yaz

Yukarıdaki karikatürlerde ne anlatılmak istenmektedir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Gelecekte dünyamızda böyle manzaralar olmaması için neler yapabiliriz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bir Damla da 
Sen Kurtar  
Dünyaya 
Bir İyilik Yap

Düşün - Tartış 

Yukarıdaki afişlerde ne anlatılmak istendiğiniz sınıfça tartışınız.

Suyunu 

boşa

harcama

Suyunu 

boşa

harcama

Su, hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bizler suyu 

israf edersek, gelecekte canlılar yaşamak için yeterli su 

bulamayacaklar. Aşağıda size suyu tasarruflu kullanmanız 

için yapabilecekleriniz verildi. Peki bu davranışlara neler 

ekleyebilirsiniz?

Bahçemizi günün serin 

saatlerinde sulamalıyız.
Çamaşır makinesini tam 

doldurmadan çalıştırmamalıyız.

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

.........................................................
Sebze ve meyveleri yıkadığımız 

su ile çiçeklerimizi sulayabiliriz.

Tuvalet sifonunu boş 

yere çekmemeliyiz.

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

.........................................................
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Kaynakları Bilinçli Kullanalım

Düşün - Tartış - Yaz

Yukarıdaki karikatürlerde ne anlatılmak istenmektedir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Gelecekte dünyamızda böyle manzaralar olmaması için neler yapabiliriz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bir Damla da 
Sen Kurtar  
Dünyaya 
Bir İyilik Yap

Düşün - Tartış 

Yukarıdaki afişlerde ne anlatılmak istendiğiniz sınıfça tartışınız.

Suyunu 

boşa

harcama

Suyunu 

boşa

harcama

Su, hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bizler suyu 

israf edersek, gelecekte canlılar yaşamak için yeterli su 

bulamayacaklar. Aşağıda size suyu tasarruflu kullanmanız 

için yapabilecekleriniz verildi. Peki bu davranışlara neler 

ekleyebilirsiniz?

Bahçemizi günün serin 

saatlerinde sulamalıyız.
Çamaşır makinesini tam 

doldurmadan çalıştırmamalıyız.

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

.........................................................
Sebze ve meyveleri yıkadığımız 

su ile çiçeklerimizi sulayabiliriz.

Tuvalet sifonunu boş 

yere çekmemeliyiz.

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

.........................................................
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· Yukarıdaki resmi sınıfça inceleyiniz.

· Bu önlemleri kaç kişinin evinde uyguladığını listede belirtiniz.

· Verilen grafiği listenize göre tamamlayınız.

Davranış

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kişi Sayısı

Davranış

Kişi Sayısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2
3

4

5

6

7

8

9

TASARRUF YAPIYORUZ

 Bir gün müzik öğretmeni, gitarı olanlara gitar çalmayı öğretebileceğini 

söyledi. Gitar kursu, ders bitiminde okulda olacaktı. Öğrenciler bu habere 

çok sevindiler. Meyra da gitar çalmayı çok istiyordu. Ama gitarı yoktu. İsteğini 

babasına anlattı. Babası yeterli paraları olmadığı için gitar alamayacaklarını 

söyledi. Çok üzülmüştü ama bunu babasına belli etmedi.

 Ertesi gün annesi Nuran Hanım yemek yaparken Meyra da mutfakta 

ödevlerini yapıyordu. Meyra'nın aklına, karşı komşuları Ayşe Teyzelerin 

taşınacakları geldi. Ayşe Teyzeler oturdukları evde kiracıydılar ve bir ev satın 

aldıkları için kendi evlerine taşınacaklardı. Meyra annesine, kendilerinin de 

kiracı olup olmadıklarını sordu. Annesi Meyra'ya oturdukları evin kendilerine 

ait olduğunu söyledi. Annesinin dediğine göre Meyra daha doğmadan annesi 

ve babası uzun süre çalışarak ve tasarruf ederek bu evi almışlardı. Para 

biriktirmek için çoğu isteklerini ertelemiş, harcamalarını kısmışlardı. 

 Meyra tasarruf yapmanın tam olarak ne olduğunu sordu. Annesi uzun 

bir süre tatile çıkmadıklarını ve gereksiz harcamalardan kaçındıklarını anlattı. 

Ancak bu şekilde para biriktirebilmişlerdi. Nuran Hanım, insanların istedikleri 

şeyleri alabilmeleri için kısıtlamalar yaparak para biriktirmenin gerekli bir 

davranış olduğunu söyledi. Annesinin anlattıklarından etkilenen Meyra, almak 

istediği gitarı aynı yöntemle alabileceğini düşündü. Gereksiz harcamalar 

yapmadan harçlıklarını biriktirebilirdi. Artık okul kantininden gereksiz alışveriş 

yapmayacaktı. Annesinin hazırlayacağı yiyeceklerin yeterli olacağını düşündü. 

Meyra, kendine bir kumbara aldı ve harçlıklardan arta kalan parayı düzenli 

olarak kumbaraya attı. Böylece bir süre sonra istediği gitarı alabilecek kadar 

para biriktirdi. Babası ile gitarı almaya gittiklerinde Meyra oldukça 

gururluydu.

Meyra gitar almak istediğini kime söyledi? O kişi Meyra'ya nasıl bir cevap 
verdi?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tasarruf etmek deyince ne anlıyorsunuz? Daha önce tasarruf yaptınız mı? 
Yaptıysanız anlatınız.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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· Yukarıdaki resmi sınıfça inceleyiniz.

· Bu önlemleri kaç kişinin evinde uyguladığını listede belirtiniz.
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TASARRUF YAPIYORUZ
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kiracı olup olmadıklarını sordu. Annesi Meyra'ya oturdukları evin kendilerine 

ait olduğunu söyledi. Annesinin dediğine göre Meyra daha doğmadan annesi 
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Aşağıdaki konuşma balonlarını tasarruf mesajı verecek şekilde 

doldurunuz.

Dünya yer altı ve yer üstü kaynaklarını insanların doğru bir 

şekilde kullanması gerekir. Bunun için devletler enerji ve 

ekonomi politikaları belirlemelidir. Kaynakları tasarruflu 

kullanmak gerekir. Doğal kaynakların sorumsuzca tüketilmesi 

çevreye ve diğer canlılara zarar verdiğinden temkinli olmak 

gerekir.

Akrostiş Şiir Çalışması

Aşağıdaki tasarruf ile ilgili şiiri 

tamamlayın ve uygun başlık koyunuz.

T………………………………………………….

A………………………………………………….

S………………………………………………….

A………………………………………………….

R………………………………………………….

R………………………………………………….

U………………………………………………….

F………………………………………………….

…………………………………
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U………………………………………………….
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…………………………………
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Bu bölümde meslekleri ve meslek seçimini öğreneceğiz.

· Yukarıdaki meslekleri inceleyiniz ve sınıfça ne olduklarını tartışınız.
· Yukarıdaki mesleklerden 3 tanesini seçip ne yaptıklarını aşağıdaki boşluğa yazınız.
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Yukarıdaki meslekler dışında başka hangi meslekler aklınıza geliyor?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Meslekler

Meslek: İnsanların hayatlarını kazanmak için, belirli bir eğitim 

yoluyla kazandığı bilgi ve becerilere dayalı sürdürdükleri 

etkinlikler bütünüdür.

Düşün - Tartış - Yaz
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Toplumun her meslek grubundan çalışana ihtiyacı vardır. Tüm 

mesleklerden hayatlarımızın belli dönemlerinde hizmet alırız.

Aşağıda verilen meslek alanlarına çevrenizde karşılaştığınız meslekleri

kullanarak örnek veriniz.

Düşün - Tartış - Yaz

Meslek alanı

Eğitim 

Sağlık 

Güvenlik 

Ulaşım 

Tarım 

Turizm 

Gıda 

Meslek

Düşün - Tartış 
· Siz ileride hangi meslek alanından bir meslekte çalışmak istersiniz?

· Bu meslek ne olabilir?

Haydi Meslek Seçelim

Meslek seçimi hayatımızda alacağımız en önemli kararlardan 

biridir. Meslek seçerken ilgi alanlarımızı, yeteneklerimizi ve 

seçeceğimiz meslekten beklentilerimizi (kazanç, çalışma şartları) 

göz önünde bulundurmalıyız.

Düşün - Yaz

Aşağıdaki boşlukları doldurarak kendinize uygun mesleği belirleyiniz.

İlgi Alanlarım

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

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

Yeteneklerim

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

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

Beklentilerim

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

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

Çalışmak istediğim meslek alanı

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

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

Yukarıda yazdıklarınızı düşünerek seçmek istediğiniz mesleğinize karar veriniz.

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



111110

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Röportaj

Seçtiğiniz bir yakınınıza mesleğiyle ilgili 

aşağıdaki soruları yöneltiniz.

Cevapları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

· Hangi meslekte çalışıyorsunuz?

……………………………………………………………………

· Mesleğinizi seviyor musunuz?

……………………………………………………………………

· Neden bu mesleği seçtiniz?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

· Mesleğinizin iyi yönleri nelerdir?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

· Mesleğinizin kötü yönleri nelerdir?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Hayalimdeki Meslek

Haydi gözlerinizi kapatıp hayal kurmaya başlayın. 

20 yıl sonra çok sevdiğin bir mesleğe sahipsin.

Aşağıdaki soruları cevaplayarak arkadaşlarınızın 

hayalinizdeki mesleği tahmin etmelerine yardımcı olunuz.

Hayalinizdeki meslek alanı hangisidir?

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

Nerede çalışıyorsunuz?

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

Günün hangi saatlerinde çalışıyorsunuz?

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

Nasıl bir iş yapıyorsunuz?

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

Bu çok gizli!

Arkadaşların hayalindeki mesleği doğru 

tahmin edene kadar sakın söyleme!

Hayalinizdeki meslek:

………………………………………

……………………….
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Ülkemi Tanıyorum

Aşağıda verilen cümleleri kutu içindeki kelimeler ile tamamlayınız.

İncele - Bul - Yaz

Lefkoşa            kuzeyinde             Kıbrıs             Beşparmak 

ada                     Akdeniz              Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ÿ Dört tarafı denizle çevrili kara parçasına ……………… denir.

Ÿ Bizler …………… adasında yaşıyoruz.

Ÿ Kıbrıs adasının etrafındaki denizin adı ……………………….'dir.

Ÿ Bizler adanın ………………….. bulunan ………………………. 

…………………………………………'nde yaşıyoruz.

Ÿ Kıbrıs adasının kuzeyinde ……………………. Dağları vardır.

Ÿ Başkentimiz …………………………..'dır.

Aşağıdaki boşluğa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını çiziniz.

Bul - Çiz

Bu bölümde ülkemizin bir vatandaşı olmaktan gurur 

duymayı öğreneceğiz. 
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Ülkemizde altı tane ilçe vardır. Aşağıdaki haritada belirtilen ilçelerin 

isimlerini yazınız.

İncele - Bul - Yaz

1. ......................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ...................................................................................

5. ....................................................................................

6. .................................................................................... 

Biraz Da Gezelim

Aşağıda resimleri verilen tarihi yerlerimizin isimlerini ve hangi ilçede 

bulunduklarını yazınız.

İsim İlçe
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İsim İlçe

Proje Yap – Sun 

Sınıfça altı gruba ayrılınız. Her grup bir ilçeyi ele alsın. Grubunuza ait ilçenin 

tarihi eserleri ile ilgili bilgileri aşağıya yazınız. Seçtiğiniz tarihi eserlerin 

fotoğrafını Hayat Bilgisi köşesinde hazırlayacağınız “ Tarihi Eserlerimiz ” 

bölümüne asınız ve bulduğunuz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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İsim İlçe

Proje Yap – Sun 

Sınıfça altı gruba ayrılınız. Her grup bir ilçeyi ele alsın. Grubunuza ait ilçenin 

tarihi eserleri ile ilgili bilgileri aşağıya yazınız. Seçtiğiniz tarihi eserlerin 
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bölümüne asınız ve bulduğunuz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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Aşağıda ülkemizin doğal güzellikleriyle ilgili resimleri bulunmaktadır. 

Bu resimlerin isimlerini araştırınız.

İncele - Bul - Yaz

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

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

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

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

Bul - Çiz

Aşağıda resimleri bulunan ülkemize özgü yiyecekleri isimleri ile eşleştiriniz.

Şeftali kebabı           Hellim            Kolakas  Molehiya          Küp kebabı

Gullurikya Pirohu           Ceviz macunu            Paluze            Çakıstez

Araştır - Paylaş

Ülkemize özgü seçtiğiniz bir yiyeceğin tarifini araştırıp aşağıya yazınız. 

Yiyeceğin fotoğrafını ayrılan boşluğa yapıştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................
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Aşağıda ülkemizin doğal güzellikleriyle ilgili resimleri bulunmaktadır. 
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İncele - Bul - Yaz

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

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

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

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

Bul - Çiz

Aşağıda resimleri bulunan ülkemize özgü yiyecekleri isimleri ile eşleştiriniz.

Şeftali kebabı           Hellim            Kolakas  Molehiya          Küp kebabı

Gullurikya Pirohu           Ceviz macunu            Paluze            Çakıstez

Araştır - Paylaş

Ülkemize özgü seçtiğiniz bir yiyeceğin tarifini araştırıp aşağıya yazınız. 

Yiyeceğin fotoğrafını ayrılan boşluğa yapıştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................
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Gemi gelir hicazdan

Yelkenleri kirazdan

Sana bir çift sözüm var

Şimdi değil birazdan

Şişe şişeye benzer

Meşe meşeye benzer

Şu Lefke'nin insanları

Şeker şerbete benzer

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

Lapta işi                                        Sele (sesta) İpek kozası işi                                  Lefkara işi

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

Araştır - Paylaş

Aşağıdaki eski düğünlerle ilgili olan kelimelerin anlamlarını araştırınız.

Damat traşı: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………Gelin onarıcı: 

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………Gelin kuşatması:

 ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………Bendo lira: 

 ………………………………………………………………………………

 

Aşağıda ülkemize ait el işlerinin isimlerini altlarına yazınız.

İncele - Bul - Yaz

RÖPORTAJ

Bir büyüğünüzden eski Kıbrıs düğünlerindeki gelenekleri öğreniniz ve aşağıya 

madde madde sıralayınız.

Düğüne kişiler mumla davet edilirdi.

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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Haydi Oyun Oynayalım

Dibino

Dibino oyunu yere çizilen bir dikdörtgen içinde, tek 

ayak üzerinde ve düz bir taşla oynanır. Kimin önce 

oynayacağı atışma ile belli olur. Birinci oynayacak 

olan taşını birler hanesine atar. Yalnız hemen taşla 

oynamaya başlamaz.Önce gözler kapalı olarak ve 

iki ayağı iki kareye basacak şekilde ileri doğru 

sıçrar. Çizgilere basmaması şarttır. Basarsa yanar,

Yani oyunu kaybeder. Oyuncu her sıçrayışta:

–  Dibino..? diye sorar. Çizgiye basmamışsa;

–  No … cevabını alır. Basmışsa;

–  Cız … (Karpaz bölgesinde si) derler.

Basan yanar. Basmayan devam eder. Kareleri ikişer 

ikişer atlayıp son haneye gider. Son hanede ani bir 

sıçrayışla geri döner, geldiği karelerden dışarı çıkıp 

gözlerini açar. Bu defa normal ayakdışı oynar gibi 

dördüncü hanede dinlenmek şartı ile, birler, ikiler, 

üçler… diye oynar. Şartlar ayaktaşı (tek ayak) ile 

aynıdır. Sonuçta da bir fark yoktur.

Kıbrıs'a özgü bir çocuk oyununun kurallarını öğreniniz ve aşağıya yazınız.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………

Araştır - Paylaş

Bu bölümde çevremizdeki faaliyetlerle ilgili bilgi 

edineceğiz.
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Çevremiz ve faaliyetler

Düşün - Tartış 
Ø Yukarıdaki afişleri ya da benzerlerini daha önce gördünüz mü?

Ø Ülkemizde başka hangi festivalleri biliyorsunuz?

 Sınıfta 4 gruba ayrılınız.n

 İstasyonlarda verilen görevleri yerine getiriniz.n

Festival Düzenleyelim

Eğlen, Öğren, Uygula

Tüm istasyonları gezdikten sonra yaptıklarınızı birleştirerek 

bir festival afişi hazırlayınız. 

İstasyon Etkinliği

1. İSTASYON

Kendi bölgenizde öne çıkarmak 

istediğiniz öğeyi belirleyin ve 

onun resmini çiziniz.

2. İSTASYON

Festivalinize uygun bir slogan 

bulunuz.

3. İSTASYON

Tasarladığınız festival alanının 

resmini çiziniz.

4. İSTASYON

Festivalinizde yer almasını 

istediğiniz etkinlikleri 

belirleyiniz ve bir günlük 

program oluşturunuz.
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Kamran Aziz, Genç kızların eğitim bile 

alamadığı 1950'li yıllarda Jale Derviş, 

Zeki Taner, Fikret Özgün, Vecihi Turgay 

ve Ahmet Anlar isimli arkadaşlarıyla ilk 

Batı müziği topluluğu olan “Kamran Aziz 

ve Arkadaşları” topluluğunu kurdu. Bu 

arada ilk bestelerini de yapmaya başladı. 

50'yi aşkın bestesiyle Kıbrıs Türk folk 

müziğinin başlamasında öncü rol oynadı. 

“ Kıbrıs'ım ”, “ Kıbrıs'ım Sana Ne Oldu ”, 

“Kıbrıs Zeybeği”, “Al Yemeni Mor 

Yemeni”, “Seni Orakta Gördüm”, “ Gelin 

Geliyor Gelin ”, “Orak Zamanı Geldi” 

bunlardan sadece bazıları… Birçoğu hala dillerde dolanan, bazıları da 

kaç nesildir marş halinde söylenen bestelerine son olarak Girne 

Anafartalar Lisesi marşını da ekledi. 

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin kurucuları arasında da yer alan Kamran 

Aziz 1922 doğumluydu.

Kamran Aziz

Düşün - Yaz

Kamran Aziz'in eserlerinden hangilerini daha önce dinlediniz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Kamran Aziz ile tanışma şansınız olsaydı ona hangi soruyu sorardınız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Ülkemizde müzik alanında yetişen sanatçılardan kimleri tanıyorsunuz?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Proje Yap - Sun

Ülkemizde sanat ya da spor alanında öne çıkan bir kişiyi araştırınız. 

Aşağıdaki boşluğa bir fotoğrafı ile kişinin bilgilerini yazınız.
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Aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere dünyaca ünlü sanatçı ya da sporculardan 

seçtiğiniz 4 tanesinin resmini yapıştırınız. Seçtiğiniz kişinin başarılarını yanına 

yazınız.

İncele - Bul - Yaz

Resim Açıklama

Aşağıda verilen panoyu uygun şekilde doldurunuz.

KUZEY KIBRIS 

TÜRK CUMHURİYETİ

Yiyeceklerimiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oyunlarımız Sanatçılarımız

Sporcularımız

Müziklerimiz El İşlerimiz

Festivallerimiz İlçelerimiz Tarihi Yerlerimiz

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

Değerlendirme



129128

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere dünyaca ünlü sanatçı ya da sporculardan 

seçtiğiniz 4 tanesinin resmini yapıştırınız. Seçtiğiniz kişinin başarılarını yanına 

yazınız.

İncele - Bul - Yaz

Resim Açıklama

Aşağıda verilen panoyu uygun şekilde doldurunuz.

KUZEY KIBRIS 

TÜRK CUMHURİYETİ

Yiyeceklerimiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oyunlarımız Sanatçılarımız

Sporcularımız

Müziklerimiz El İşlerimiz

Festivallerimiz İlçelerimiz Tarihi Yerlerimiz

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

Değerlendirme



131130

Ben ve Toplum Bölüm 4Bölüm 4 

Aşağıda verilen parçada geçen kültürel değerlerimizle ilgili doğru ve yanlış 

davranışları belirleyiniz.

Kültür Gezimiz

3. sınıf öğrencileri okul gezisinde Girne Kalesi'ni görmeye gittiler. Kale 

içerisini gezerken bir turistin duvara yazı yazdığını gördüler. Öğrencilerden 

biri, turistin yanına gidip onu kale duvarlarına yazı yazmaması konusunda 

uyardı. 

Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte kale gezisini tamamlayınca Girne 

Limanı'nda yürümeye başladılar. O sırada bir çocuğun yere çöp attığını 

gördüler. Sınıf öğretmeni çocuğu uyardı ve çöpü yerden alıp çöp kutusuna 

atmasını istedi.

Daha sonra piknik yerine gitmek için otobüse bindiler. Yolculuk sırasında 

öğrenciler hep birlikte Dillirga şarkısını söylemeye başladılar. Ülkemize yeni 

gelen öğrenciler böylece bu şarkıyı öğrenmiş oldular.

Piknik yapılacak yere gelindiğinde öğretmenler Kıbrıs kültürünü öğrencilere 

daha iyi tanıtmak için çörek – hellim dağıttılar. Bu tatlarla ilk kez 

karşılaşan bazı öğrenciler çok mutlu oldular.

Yemekten sonra öğrenciler alayda malayda oynayıp kır gezisine çıktılar. 

Ağaçlar arasında gezerken nergis çiçeğinin güzelliğini gören bir öğrenci 

onu koparmak istedi. Arkadaşları onu bu çiçeğin Kıbrıs'a özgü ve korunması 

gereken bir bitki olduğu konusunda uyardılar. Böylece o öğrenci çiçeği 

koparmaktan vazgeçti.

Çok eğlenceli bir okul gezisinin ardından öğrenciler mutlu şekilde 

okullarına döndüler ve görüp öğrendiklerini aileleriyle paylaştılar.

Düşün - Tartış - Yaz

Metinde bulmuş olduğunuz doğru ve yanlış davranışları tabloya yerleştiriniz.

Doğru Davranışlar Yanlış Davranışlar
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Bu bölümde ulusal bayramlarımızı öğreneceğiz.

Bayramlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hangi bayramları kutlarız? 

Ülkemizde kutladığımız tüm bayramlarda bayrak asar mıyız?

Bunlar:

*Milli Bayramlar

*Dini Bayramlar

Ülkemizde kutladığımız 

bayramlar 2'ye ayrılır.

Bayramlar

Milli Bayramlar

Dini Bayramlar

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

29 Ekim 

TC Kuruluşu

15 Kasım 

KKTC Kuruluşu

23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı

19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos 

Zafer Bayramı
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Milli Bayramlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu

29 Ekim 1923 tarihinde 

Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi.

15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nin Kuruluşu

15 Kasım 1983 tarihinde 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

ilan edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 1920 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

Açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa 

Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile 

Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı 

başlattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük 

Taarruz zaferle sonuçlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın okulunuzda nasıl kutlanmasını 

isterdiniz? Aşağıdaki boşluğa bununla ilgili bir resim çiziniz.

Proje Yap - Sun
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Grup Projesi

3 kişilik gruplara ayrılınız ve aşağıdaki görevleri paylaşınız

Grup elemanları bulduklarını birleştirerek 19 Mayıs afişi hazırlarlar. 

Her grubun afişi Hayat Bilgisi köşesinde sergilenir.

1. Kişi

19 Mayıs'ın tarihi ile 

ilgili bilgi toplayınız.

2. Kişi

19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı ve 

kutlamalarıyla ilgili 

fotoğraflar araştırınız.

3. Kişi

19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı 

kutlamalarını 

düzenleyecek ekipte 

olsanız ne gibi 

etkinlikler yapardınız?

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Bayramlar …………..'ye ayrılır.

2. Bunlar:   ……………………………….  / ……………………………….

3. Dini bayramlar ………………………… ve ……………………………'dır.

4. Atatürk TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı ………… armağan etmiştir.

5. Türkiye Cumhuriyeti ………………………………. tarihinde kuruldu.

6. 15 Kasım 1983 tarihinde ………………………………………….. kuruldu.

7. Atatürk 19 Mayıs 1919'da ………………………Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır.

Değerlendirme Bu bölümde ülkesi için hizmet 

etmiş liderleri ve toplum 

üzerindeki etkilerini 

saptayacağız.
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Liderlerimiz

Doktor Fazıl Küçük

Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk siyasetçi, 

gazeteci, doktor ve köşe yazarıdır. 

1959 sonunda Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs 

Rumlarının ortak kurduğu Kıbrıs 

Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı 

yardımcılığını yapmıştır.

Doğum tarihi: 14 Mart 1906, Lefkoşa 

Ölüm tarihi: 15 Ocak 1984, 

Londra – İngiltere

Mezarı: Anıttepe, Hamitköy - Lefkoşa

Toplum Liderimiz

Doruk, sen bizim 

toplum liderimiz 

Dr. Fazıl Küçük'ü 

tanıyor musun?

Tabii ki tanıyorum. İkinci sınıf kitabımızda bu bilgiler vardı. 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 

göstermekteydi. Kıbrıs’ta Atatürkçülüğü İngiliz yönetimine karşı 

savunan kişidir.

Düşüncelerini açıklamak için “Halkın Sesi” gazetesini çıkarmaya 

başladı. Kıbrıs Türk halkı onu büyük bir lider olarak kabul edip 

yapılan seçimlerde cumhurbaşkan muavini seçti. 

Yakalandığı hastalığa yenik düşerek 15 Ocak 1984 tarihinde 

tedavide bulunduğu Londra'da hayata gözlerini yumdu. Mezarı 

Hamitköy'de Anıttepe'dedir.

Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk siyasetçi, 

avukat, fotoğrafçı ve yazardır. Denktaş, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu 

ve ilk cumhurbaşkanıdır.

Doğum tarihi: 27 Ocak 1924, Baf

Ölüm tarihi: 13 Ocak 2012, Lefkoşa

Mezarı: Cumhuriyet Parkı, Lefkoşa

Rauf Raif Denktaş

İlk Cumhurbaşkanımız

Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Kıbrıs'ın Baf bölgesinde 

doğdu. İlkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul'un Arnavutköy semtindeki 

Fevzi Ati Lisesi'nde tamamlayan Denktaş, liseyi Kıbrıs'ta bitirdi.

Daha  sonra hukuk eğitimi için İngiltere'ye giden Denktaş, mezun 

olduktan sonra avukat olarak hayata atıldı. 

Avukat olduktan sonra Kıbrıs'a gelen Rauf Raif Denktaş, kendisini 

Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya adadı. Bu amaçla Türk Mukavemet 

Teşkilatı'nın (TMT) kurucularından biridir.

1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi sonrasında, barış 

görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafını temsil etti. 

1983 yılında kurulan 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 

cumhurbaşkanlığı görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 

Denktaş, 13 Ocak 2012'de  Lefkoşa'da tedavi gördüğü 

hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Rauf Raif Denktaş'ın 

mezarı Cumhuriyet Parkı'nda bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin ilk 

cumhurbaşkanını 

tanıyor musun?
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Düşün - Yaz

Sizce Dr Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş olmasaydı şu an nasıl bir yaşantımız 

olurdu?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Araştır - Paylaş

Aşağıda verilen boşluklara Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Raif  Denktaş ile ilgili 

afişleri bulduğunuz diğer bilgilerle tamamlayınız.

Doktor Fazıl Küçük

Mezarı 

Anıttepe’dedir

Liderimiz

Halkın Sesi 

gazetesinin 

kurucusudur.

Rauf Raif Denktaş

27 Ocak 1924'te 

Baf'ta doğdu.
Avukattır.

Kurucu Cumhurbaşkanımız

Mustafa Kemal Atatürk
 “Uluslar arası anlayış, işbirliği ve 

barış yolunda çaba göstermiş üstün 

bir kişi: 

 Olağanüstü devrimler 

gerçekleştirmiş devrimci;

Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı 

savaşan ilk önder;

İnsan haklarına saygılı;

Dünya barışının öncüsü;

Bütün yaşamı boyunca insanlar 

arasında; 

Renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen;

Eşsiz bir devlet adamı;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.

Babası: Ali Rıza Efendi

Zübeyde HanımAnnesi: 

1881, SelanikDoğum tarihi: 

10 Kasım 1938, Ölüm tarihi: 

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul

Anıtkabir- AnkaraMezarı: 
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı

1881 yılında Selanik'te doğdu. İlk öğrenimini 

ve askeri öğrenci olarak orta öğreniminin bir 

kısmını Selanik'te yaptı. Manastır Askeri 

Lisesi'ni bitirdi. Ardından Kara Harp 

Okulu'ndan ve Harp Akademisi'nden mezun 

oldu. Orduda çeşitli görevler aldı. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale 

Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak 

görev yapıtı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve 

Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu 

Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş'u düşman 

işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. 

Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

19 Mayıs 1919'da 'Samsuna çıkarak  

Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Askerî 

görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920'de 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet 

Meclisi(TBMM)'niaçtı. TBMM'nin ilk meclis 

başkanı olarak seçildi. 5 Ağustos 1921'de 

başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu'nun 

düşman işgalinden kurtarılması için 

mücadeleye devam etti. Mustafa Kemal 

önderliğindeki Türk ordusu  Sakarya Meydan 

Savaşı'nı kazandı. 19 Eylül 1921'de TBMM 

tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel 

Gazi unvanı verildi.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği 

gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı 

oldu. 10 Kasım 1938'de İstanbul'da 

Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti.

Yenilikler

Atatürk’ün getirdiği yenilikler:

· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 

· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

· Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)

· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü 

(1925-1931)

· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik 

hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

· Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

Atatürk Devrimleri veya diğer adıyla Atatürk İnkılapları, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal 

Atatürk tarafından öncülük edilen, 1922 ve 1938 yılları arasında 

hayata geçirilen bir dizi yasal değişikliktir. Atatürk bu devrimlerin 

amacının, “Türkiye'yi gelişmiş devletler seviyesine çıkartmak” 

olduğunu belirtmiştir.
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Düşün - Tartış - Yaz

Aşağıdaki tablodaki yenilikler yapılmamış olsaydı nasıl bir hayatımız olurdu? 

Karşılarındaki boşluklara yazınız.

Proje Yap - Sun

Atatürk devrimlerinden bir tanesini seçiniz. Bu devrimi anlatan bir afiş 

hazırlayınız. (Öncesi – sonrası, neler yapıldı…)

Cumhuriyetin 

Kurulması

Kadınlara Erkeklerle 

Eşit Hakların Verilmesi

Şapka ve 

Kıyafet Devrimi

Türk Medeni 

Kanunu'nun Kabulü

Yeni Türk 

Harflerinin Kabulü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Genel Değerlendirme

1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D,  yanlış olanlara Y harfini yazınız.

(    )  Doğal afetler insanlar tarafından ortaya çıkar.

(    )  Kıbrıs adasının kuzeyinde Rumlar, güneyinde Türkler yaşar.

(    )  Kıbrıs'ın güneyindeki dağların adı Beşparmak Dağları'dır.

(    )  Elektrikli ev eşyası alındığı zaman garanti belgesi saklanmalıdır.

(    )  Tüketici, satın aldığı herhangi bir ürün hatalı çıktığı zaman değiştirilmesini, 

parasının geri verilmesini veya ücretsiz tamir edilmesini isteyemez.

(    )  Doğal afetleri önleyemeyiz fakat etkisini azaltabiliriz.

(    )  Deprem sırasında hemen merdiven ve asansörü kullanarak binayı terk 

etmeliyiz.

(    )  Akarsu ve dere yakınlarına ev yapılabilir.

(    )  Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma, haberleşme, 

ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilir. 

(    )  Lefke'nin ilçe olarak kabul edilmesiyle birlikte KKTC'de ilçe sayısı 6 

olmuştur.

(    )  Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların 

doğru kullanımı gereklidir. 

2. Aile içinde iş bölümü yapılırsa hangi durumla karşılaşılmaz?

A) Yardımlaşmanın önemi anlaşılır.  

B) Ev işlerini tek kişi üstlenir.

C) Ailede herkes görev ve sorumluluk sahibi olur.    

D) İşler daha kısa sürede biter.

3. Aşağıdakilerden hangisi nezaket kurallarına uygun bir davranış değildir ?

A) Otobüste yaşlılara yer vermek.

B) Kantin sırasına girmek.

C) Karşılaştığımız tanıdık birine “Merhaba “ demek.

D) Sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerde yüksek sesle konuşmak. 
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Düşün - Tartış - Yaz
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4. Barış'ın kuru boya seti, resim defteri, pastel boya seti ve çok küçülmüş bir 

kalemi vardır. Barış elindeki harçlık ile hangisini alırsa doğru bir davranış yapmış 

olur?

A) kalem               B)  kuru boya seti              

C) resim defteri   D) pastel boya seti

5. Uzakta oturan arkadaşına mektup gönderen Azra aşağıdaki iletişim 

yollarından hangisini kullanmış olur?

A) Görsel iletişim  B) Yazılı iletişim         

C) İşitsel İletişim  D) Sözlü iletişim

6. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranıştır?

A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.

B) Farklı düşünceleri kabul etmemek.

C)Çocuk haklarına saygı göstermemek.

D) En çok oy alanı sınıf başkanı seçmek.

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi çevremizi/komşularımızı rahatsız etmez?

A)Yüksek  sesli  müzik  dinlemek

B) Evin  içinde  top  oynamak

C) Balkondan  halı çırpmak

D) Çöpleri çöp bidonuna atmak

8. Aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Aslı: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk'tür.

 Emir: B) Atatürk devrimlerinden sonra Latin harfleri kullanılmaya başlandı.

 Su: C) Atatürk'ün mezarı İstanbul'dadır.

 Aras: D) Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı.

9. Aşağıdakilerden hangisi demokratik uygulamalara bir örnektir?

A) Seçimlerde en fazla oyu alan sınıf başkanı olmalı

B) En çalışkan olan sınıf başkanı olmalı

C) En güçlü olan sınıf başkanı olmalı

D) Müdürün seçtiği öğrenci sınıf başkanı olmalı

10. Aşağıdaki hangi davranış bir başkasının hakkını korumaya örnektir?

A) Kantin sırasında öne geçmeye çalışmak

B) Kütüphanede yüksek sesle konuşmak

C)Sınıfta söz hakkı almadan konuşmak

D) Kardeşinin odasına kapıyı çalarak girmek

11. “Her çocuk ……………….. hakkına  sahiptir.” Noktalı yeri aşağıdakilerden 

hangisi ile tamamlayamayız?

A) Eğitim B) Sağlık          C) Oyun oynama D)Meslek edinme

12. Okula gönderilmeyen bir çocuk hangi hakkından yoksun bırakılmaktadır?

A) Eğitim       B) Yaşama      C)Beslenme          D)Oyun oynama

13. Arkadaşımızla yaşadığımız bir sorunu nasıl çözmeliyiz?

A) Arkadaşımızla konuşarak

B) Arkadaşımızla küserek

C) Öğretmenimize şikayet ederek

D) Ailemizden arkadaşımızı uyarmasını isteyerek

14. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin bilinçli bir tüketici olduğu söylenebilir? 

Çiğdem: Dişlerini fırçalarken musluğu açık bırakır. 

Mehmet: Parasını gereksiz yere markette harcar. 

Masal: Alışverişten sonra fiş ya da fatura alır. 

Ege: Odasından çıkarken ışığı kapatmaz.

A. Çiğdem             B. Mehmet             C. Masal            D. Ege

15. Deprem anında aşağıda bulunanlardan hangisi daha güvenlidir? 

A) Merdiven          B) Üst geçit  C) Boş arazi   D) Asansör
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16) Aşağıdaki  cümlelerde  boş  bırakılan  yerleri verilen uygun  sözcüklerle  

tamamlayınız.

Meslek -  -  -  -  -  - aile iletişim çekirdek yeteneklerimiz yardım adil 

1. Anne , baba  ve  çocuklardan  oluşan  aileye ………………………………. 

aile  denir.

2. Annemize  ve  babamıza  ……………………………..  ederek  işlerini  

kolaylaştırabiliriz.

3. Kaynakları  bilinçli  olarak  tüketmek  ………………………….  bütçesine  

katkı  sağlar.

4. Bir  kişinin  yaşamını  sürdürmek, geçimini  sağlamak  için  yaptığı  sürekli  işe  

…………….……………. denir.

5. Meslek seçerken ilgi alanlarımızı, meslekten beklentilerimizi ve …………. 

göz önünde bulundurmalıyız.

6. Duygu, düşünce  ve  bilgilerin  başkalarına  aktarılmasına  

………………………………….  denir.

7. Aile  içerisinde  görev  dağılımı   ……………………………  olmalıdır.

17) Aşağıda verilen nezaket sözcüklerini bulmacada bulalım.

Teşekkür ederim          Elinize sağlık         Özür dilerim         Lütfen         

Günaydın                     Güle güle            Hoş geldiniz        Merhaba          

İyi akşamlar                                Rica ederim          Afiyet olsun         Hayırlı olsun

Geçmiş olsun
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E N S J G Ü N A Y D I N

H A Y I R L I O L S U N

Ç M İ Ş O L S U N U H I

H V Y Ö T D E M Ş P Z U

E H O Ş G E L D İ N İ Z

H M T V S I K J Y İ B Ü

K K Ü R E D E R İ M O G

Y T Ğ Ö B E M R O N Ö Ç

G Ü L E T A N P Ü R F E

U V R İ C A E D E R İ M

H A B A C Z U K M E H Ş

A F İ Y E T O L S U N I

A P L G A J Ğ Ö R I V D

K Ş A M L A R V A P U F

Ü R D İ L E R İ M E L H
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18. Aşağıdaki bulmacayı tamamlayınız.

1. En son ilçe olarak kabul edilen yerleşim yerimizin ismi

2. Kıbrıs adasının etrafındaki denizin ismi

3. Kıbrıs adasının kuzeyinde bulunan dağların ismi

4. KKTC'nin başkentinin ismi

5. Osmanlı döneminde yapılmış Lefkoşa'nın en büyük hanının ismi

6. Trodos dağlarında yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanın ismi

7.  Kıbrıs'a özgü kumda yetişen beyaz çiçeğin ismi

8. Kıbrıs'a özgü peynirin ismi

9. Buğday sapından yapılan günlük hayatta tepsi ve sini olarak kullanılan el işinin 

ismi

10. Toplum liderimizin ismi

1

2

3

4 5

6

78

9

10

19. Aşağıda verilen kelimeleri cümlede kullanınız.

Eşitlik: …………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………….

Demokrasi: ……………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………….

Çoğunluk: ………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………

Özgürlük: ………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………

Oy: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………
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