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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL MARŞI
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ANDIMIZ

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.

İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,

Durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk’üm diyene!
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Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881 - 1938)
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Dr. Fazıl KÜÇÜK
(1906 - 1984)
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Rauf R. DENKTAŞ
1924-2012
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Bireysel Gelişimim Bölüm 1 
ÖNSÖZ

 Sevgili çocuklarımıza zorunlu temel eğitimlerinde; bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini 

ve yeteneklerini göz önüne alarak fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden sağlıklı 

gelişimler sağlayacak eğitim fırsatlarının sunulması önemlidir.

 Hayat Bilgisi dersi, çocuklarımızın yaşamları  ile bağ kurmalarını, problem çözme güçlerini, 

yaratıcılıklarını aynı zamanda gözlem yapma, araştırma, inceleme yapma gibi üst düzey 

düşünme  becerilerini geliştirmeyi amaçlayan dinamik ve temel bir derstir. Bu bakış açısıyla, 

çocuklarımızı merkeze alarak onlara günlük yaşama ilişkin bilgi, beceri ve değerleri 

kazandırmak Hayat Bilgisi dersinin temel amacıdır. 

 KKTC Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı çocukların kendilerini tanımaları, anlamaları, 

kendilerini değerli ve sevilen birer birey olarak hissetmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır. 

Programda, öğrencilerin sosyal ilişkilerde diğer insanlara değer vermeyi ve sağlıklı iletişim 

kurmayı öğrenmeleri ana hedefler arasındadır. Ayrıca bu programda çocukların alacakları 

karar ve davranışlarla kendi sağlıklarından sorumlu olduklarının bilincine varmaları 

amaçlanmıştır. Gelişmiş iletişim becerilerine sahip çocuklar, saygı göstermeyi, değer vermeyi 

ve anlayışlı olmayı öğrenirler. Çocuklar,  kişiler arası etkili iletişim sağlandığında daha kolay 

ilişki kurabilir ve bunu sürdürebilirler; ayrıca insan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin önemli 

bir erdem olduğunun bilincinde olurlar. Kitabımız bu bakış açısıyla ve programın temel 

amaçlarına hizmet edecek etkinlikleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

  Ülkemiz Hayat Bilgisi Kitabı, çocukların  gelişim özelliklerine ve gerçek yaşama uygun 

olarak birey, sağlık, doğa, toplum çerçevesinde seçilmiş ve bu konular etrafında 

yoğunlaşmıştır. Kitabımızda yukarıda belirtilen içerik; Bireysel Gelişimim, Birey ve Toplum, 

Sağlığım, Ben ve Doğa olarak  dört öğrenme alanı başlığı altında hazırlanmıştır. Siz 

öğretmenlerimizden beklenen; kitaptaki etkinlikleri başka çalışmalarla zenginleştirerek 

öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre uygulamanız, ders kitabını tek kaynak gibi görmeyerek kendi 

araştırmacı kimliğinizle ve yaratıcılığınızla değerlendirmenizdir. 

 Bu kitabın, eğitim yaşamlarının başında olan çocuklarımızın yaratıcı, eleştirel, analitik 

düşünce yapılarını geliştirici, günlük yaşam becerilerini zenginleştirici olacağına, eğlenerek 

öğrenmeye  sağlayacağı katkıya inanıyor başarılı ve keyifli öğrenme öğretme yaşantıları 

diliyoruz. 

 Bu içsel gelişim öz-değer ve özgüveni destekleyecek birtakım fırsatlar (kendi hedeflerini 

belirleme, değerlendirme ve kendi kişisel davranışlarını yönetebilme) sunar. Çocukların öz-

yeterlilik duygusunun geliştirmesi önemli bir kazanımdır.  Bu, bireye kendi kişisel denetimini 

sağlama, hareketlerini, kararlarını kontrol edebilme, kendi başına öğrenebilme imkânı sağlar. 

Hazırlanan Hayat Bilgisi Dersi Programı'nda, çocukların kişisel özelliklerinin ve becerilerinin 

geliştirmesi (duygularını yönetebilme, çatışmaları çözebilme ve yeni durumlarla başa 

çıkabilme)ön plana çıkarılmıştır. 

 Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda;  
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Etkinlik Simgeleri

Düşün-Tartış

Araştırma

Resim ve BoyamaBulmaca

Yazı Yazma

 Amaç
 Bu programın amacı, kendini tanıyan ve seven, tehlike ve istismardan korunabilen, sağlıklı ve 

düzenli yaşama alışkanlığı kazanmış, iletişim becerileri gelişmiş, çevresindeki olgu ve olayları 

gözlemleyen, duyarlı olan, problem çözen, sorumluluklarını bilen, etik ve estetik duygusu 

gelişmiş, tutumlu, ülkesini seven, haklarının farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Program Çıktıları
1. Kendini tanır ve öz-denetimini sağlar. 

2. Kendine ilişkin öz-benlik, öz-saygı ve öz-güven geliştirir.

3. Kendini tehlike ve istismardan koruma yollarını açıklar.

4. Trafik kurallarını kavrar ve bu kurallara uyarak güvenliğini sağlar.

5. Vücudunu tanır ve sağlığını koruma sorumluluğunun önemini açıklar.

6. Kendini ifade eder; ailesi, arkadaşları ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurar.

7. Doğa olaylarının yaşam üzerine etkilerini kavrayarak doğaya ve çevreye zarar verecek  

davranışlardan kaçınır, çevresini güzelleştirir. 

8. Kendine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirir.

9. Parasını ihtiyaçlarına göre hesaplı harcar, eşyaları ekonomik olarak kullanır, korur ve israfın 

doğal kaynakları tüketebileceğinin farkına varır.

10. Farklı meslek gruplarını tanır.

11. Ülkesinin vatandaşı olmaktan gurur duyarak kültürünü benimser, sahip çıkar ve farklı 

kültürlere saygı duyar.

12. Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimser. 

13. Ülkesinin önde gelen sporcu, yazar ve sanatçılarını tanır.

14. Atatürk ilke ve devrimlerini benimser, Kıbrıs Türk liderlerini tanır.

 Hayat Bilgisi Kitabı Komisyonu

Okuma
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Bu bölümde herkesin tek ve benzersiz olduğunu, 

fiziksel ve duygusal özelliklerimizin 

bizi özel eşsiz kıldığını,

bireysel özelliklerimizle hayallerimizi gerçekleştirme 

olasılıklarını tartışacağız.

Eğlen, Öğren, Uygula

Eşsizim / Benden Başka Ben Yok
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Farkım Var

Bireysel 

Özellikler

Fiziksel 

Özellikler

Duygusal 

Özellikler

Dışarıdan baklıdığında 

gözümüzle görebileceğimiz 

özelliklerimizdir. 

(kilo, cinsiyet, saç rengi, göz 

rengi...)

İnsanların çeşitli duyguları, 

düşünceleri ve davranışları 

duygusal özellikler olarak 

tanımlanabilir.  

(neşeli, hoşgörülü, öfkeli, 

alıngan...)

Düşün - Tartış 

Her insan tek ve özeldir. Her insanı birbirinden farklı ve 

önemli yapan özellikler vardır. İnsanları birbirinden ayıran 

fiziksel ve duygusal özellikleridir.

Etrafına bir bak. Herkes aynı mı görünüyor?

Herkes birbirine benziyor mu?

Farklı yönlerimiz ve benzer yönlerimiz de olabilir mi?

Herkes aynı olsaydı dünya nasıl olurdu?          
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Fiziksel Özelliklerim

Kilom:……………… kg

Göz rengim: Cinsiyetim: 

Saç rengim:

Saç şeklim:

Ten rengim:

Boyum:..................cm

Ayak numaram:

Sınıfındaki öğrencilerin tablolarda verilen fiziksel özelliklerini incele. 

Sayılarını boşluklara yaz. 

Örneğin: 5 kişinin saç rengi sarıdır. 

Saç 

Rengi

Sarı Kahverengi Siyah KızılSarı Kahverengi Siyah Kızıl

5

Ten

Rengi

EsmerEsmer BeyazBeyaz SiyahiSiyahi

Cinsiyet KızKız ErkekErkek

Göz

Rengi

Siyah Kahverengi Yeşil Mavi Ela

Saç

Şekli

Düz Dalgalı Kıvırcık

İncele - Bul

Araştır
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Sonuçlara göre sınıfımızın saç rengi sayılarını gösteren  sütun grafiği 

yapalım.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Sarı KahveSiyah Kızıl

Saç 

Rengi

Öğrenci Sayısı
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Herkes Farklıdır

İncele - Bul

Her insanın farklı özellikleri olduğunu ve tek olduğunu öğrendik.

Şimdi yukarıdaki arkadaşlarımızı inceleyelim. Birbirlerinden ne gibi 

farklılıkları var?

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

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

...........................................................................................................................................
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Aşağıda konuşan kişileri dinleyelim!

Saçlarımın renginden dolayı arkadaşlarım bana 

havuç diyor. Bu çok hoşuma gidiyor.

Benim boyum çok uzun. Bu sayede yüksek 

yerlere kolay erişebiliyorum.

Çillerimle daha güzel olduğumu düşünüyorum.

Şimdi de sen sevdiğin ve sevmediğin özelliklerini aşağıya yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................
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Duygusal Özelliklerim

Seni neler mutlu eder?

Canını neler sıkar?

Seni üzen şeyler nedir?           

Seni gururlandıran şeyler nedir?

Seni neler heyecanlandırır?

Yeteneklerin nelerdir? 

Aşağıdaki panoya bakıp, duygusal özelliklerini işaretle.

Neşeli:

Alıngan:

Komik:

İnatçı:

Şakacı:

Öfkeli:

Tedirgin:

Kıskanç:

Çekingen:

Yardımsever:

Girişken:

Düşün - Bul
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İstediğin bir arkadaşına kendi duygusal özelliklerini anlatan bir mektup yaz.

Örnek : 

utluM
tangaçU
atlıT
okum gibiL
sluU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İsminin baş harflerini kullanarak duygusal özelliklerini anlatan sözcükleri yaz.

Düşün - Yaz

Düşün - Yaz
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Kendimi Anlatıyorum

Aşağıdaki boşlukları kendine göre doldur.

Yeteneklerim:

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

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

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

Yapmaktan Hoşlandığım Uğraşlar:

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

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

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

Yapmaktan Hoşlanmadığım Uğraşlar:

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

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

..............................................................................................
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Aşağıdaki tablodaki duygusal özellikleri bul.

Parmak izi nedir?
 
İnsanların parmak izi aynı mıdır?
 
Parmak izi nerelerde kullanılır?

Değerlendirme

u

s

l

u

k

o

m

s

t

y

t

a

t

l

ı

k

u

i

e

a

a

k

k

i

n

a

t

n

d

r

n

s

o

n

e

ş

l

i

i

d

g

ı

m

a

ş

ı

u

r

r

ı

a

s

i

n

e

k

t

l

g

m

ç

a

k

ı

l

a

ş

i

i

c

u

g

i

r

i

ş

k

e

n

ı

Araştır
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Aşağıdaki kişileri incele. Bu kişiler mesleklerine göre 

hangi yetenek / özelliklere sahiptirler?

Herkesin iyi olduğu ve ilgi duyduğu birçok özelliği vardır. Bazılarımız 

sporda, bazılarımız müzikte, bazılarımız resim çizmede yetenekliyiz. 

Kimimiz kitap okumaya, kimimiz satranç oynamaya, kimimiz ise 

yazmaya ilgi duyabilir. Önemli olan ilgi duyduğumuz alanlardaki güçlü 

ve zayıf yönlerimizi bilerek ona göre davranmaktır.

Yeteneklerim ve Hayallerim
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Peki senin  yeteneklerin ve 

yapmaktan hoşlandıkların nelerdir?

Gelecek İçin Planlarım
Aşağıdaki boşlukları doldur.

Kendini gelecekte nasıl hayal ediyorsun? Çiz.

Yeteneklerim Hayallerim
.......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz
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Beğendiğin ve herhangi bir alanda ünlü birini seç. O kişinin hedeflerine 

nasıl ulaştığını araştır. Sınıfta sunumunu yap.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hayallerine ulaşmak için neler yapman gerekir?

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

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

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

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

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

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

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

Araştır
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Bu bölümde duyu organlarımızı kullanarak 

çevremiz ile nasıl ilişki kurduğumuzu öğreneceğiz.

Duyu organlarını ilgili resimle birleştir.

 

 

Duyu Organlarımı Kullanıyorum

Düşün - Bul
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Koku Duyumu Kullanıyorum

Koklamayı Sevdiklerim Koklamayı Sevmediklerim

Koklama duyumu kullanıyorum

Gözlerimizi Kapatalım ve Ne Olduğunu Tahmin Edelim.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sınıfımıza naylon poşetin içerisinde (şeffaf olmayan) bazı kokusu olan 

malzemeler getirelim (nane, portakal, maydanoz, sarımsak, soğan, 

havuç, elma ...). 

Her poşeti açtıktan sonra kokuya göre poşetin içerisinde ne olduğunu 

tahmin edelim. Böylelikle poşette ne olduğunu görmeden kokusundan 

tanıma çalışması yapmış olacağız. 

Poşeti tek tek açmak gerekir çünkü kokular 

bir birine karışırsa amacımıza ulaşamayız. 

İncele - Bul
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Görmeden Hareket Ediyorum

Görme Duyumu Kullanıyorum

 

Aşağıdaki boşluklara okulda, evde, parkta, sokakta gördüklerini yaz/çiz.

Sınıf içerisinde bir öğrencinin gözleri bağlanır.

Arkadaşlarının yardımı ile sınıf dışına çıkılır. Bir süre yürünür.

Gözünü açtıktan sonra neler hissettiği konuşulur.

Görmenin hayatımıza kattıkları tartışılır.

Okulda Gördüklerim

  

Parkta Gördüklerim

 

Sokakta Gördüklerim

 

Evde Gördüklerim

Sınıf Etkinliği
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Şu anda ne gibi sesler duyuyorsun?

Aşağıda verilen boşluklara duyduğun sesleri yaz. 

Sınıf Etkinliği
Kim Konuşuyor

Sınıftan bir öğrenci seçilir ve ortada bulunan sandalyeye oturtulur.

Seçilen öğrencinin gözleri göz bandı ile kapatılır.

Sınıftan bazı öğrenciler sıra ile konuşur ve gözleri kapalı olan  

öğrenci konuşan öğrenciyi sesinden tanımaya çalışır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Duyma Duyumu Kullanıyorum
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Tat Alma Duyumu Kullanıyorum

Sınıf Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                            

Tadı nasıl? Aşağıda verilen tatlara uygun yiyecekleri yaz / çiz.

tuzlu acı ekşi tatlı    

Tadını sevdiklerini çiz.

Tadını sevmediklerini çiz.
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Tadını Biliyorum

Sınıfa değişik tadları olan yiyecekler getirilir.

Bir öğrencinin yine gözü göz bandı ile kapatılır.

Yiyeceklerin tadına bakarak hangi yiyecek olduğu tahmin edilir.

Daha sonra bir parça elma ile patates getirilir ve öğrencinin aynı
zamanda burnu da kapatılarak hangisinin elma, hangisinin patates
olduğunu tahmin etmesi istenir. Böylelikle tad alma ile koku duyumuzun 
arasında ilişki fark ettirilir. 
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Hissetme Duyumu Kullanıyorum
Aşağıdaki kutulara istenen özelliklere göre çizimler yapalım.

Yumuşak

  

Sıcak

 

Soğuk

 

Sert

Sınıf Etkinliği

Dokunarak Ne olduğunu Tahmin Edelim

Sınıftan seçilen bir öğrencinin gözleri kapatılır.

Sınıfa getirilen değişik nesnelere dokunmasına izin verilir.

Dokunduğu nesnenin ne olduğunu bulması istenir.
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İrem, ödevlerini yapmak için odasına gitti. İrem'in annesi o sırada mutfakta 

yemek yapıyordu. Birden uykusu geldi ve yemek pişinceye kadar birazcık 

uyursam dinlenirim diye, düşündü. Aradan zaman geçtikten sonra İrem'in 

burnuna yanık kokuları gelmeye başladı. İrem hemen mutfağa doğru koştu. 

Annesinin uyuduğunu ve ocaktaki yemeğin yanmaya başladığını gördü. 

Hemen annesini uyandırdı. Annesi İrem'e yemeğin kokusunu almasaydı, belki 

de yangın çıkabileceğini söyledi ve kızına dikkatli olduğu için teşekkür etti. 

Yukarıdaki hikayede İrem hangi duyusundan yararlanarak büyük bir 

tehlikenin önlenmesini sağladı?

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

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

Siz de duyu organlarımızın bizi ne tür tehlikelerden koruyabileceğini 

düşünün ve arkadaşlarınızla tartışın.

Değerlendirme

Aşağıda verilen hikayeyi oku, soruları cevapla
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Dikkatli Olalım!

Aşağıdaki kısa hikayeleri okuyup soruları cevaplandıralım.

1. Yapmak istemediğin bir şeyi yapmak zorunda kaldın mı?

2. Yapmak istemediğin bir şey varsa “Hayır yapmak istemiyorum.” der misin? 

Yoksa karşındakini kırmamak için onun istediğini yapar mısın ?

Hasan okuldan eve yeni gelmişti ki kapı çaldı. 

Hasan kapıyı açınca karşısında mahalleden 

arkadaşları olduğunu gördü. Arkadaşları 

Hasan'a oyun oynamak için parka gideceklerini 

söylediler. Hasan'ı da kendileriyle gelmesi için 

ikna etmeye çalışıyorlardı. Hasan 

arkadaşlarının bu fikrini hiç beğenmedi. Çünkü 

bitirmek istediği ödevleri vardı. Ama Hasan 

arkadaşlarına gelmek istemediğini söylemekten 

çekiniyordu. Hasan'ı ikna etmek için çok 

uğraştılar. Çok yalvardılar. Ama Hasan sonunda 

cesaretini toplayıp onlara “Hayır sizinle gelmek 

istemiyorum, ben ödevlerimi yapacağım ” 

diyebildi. 

Bu bölümde güvenliğimiz için dikkat 

etmemiz gereken noktaları tartışacağız.

Düşün - Tartış 
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Annesi Asrın'ı ekmek ve süt alması için evlerinin 

yakınlarındaki markete gönderir. Asrın  markete 

giderken tanımadığı bir kişi yanına gelir ve ona 

cebinden çıkardığı şekeri uzatır. Asrın onu 

tanımadığını söyler. Adam Asrın'a uzaktan akraba 

olduklarını, onu tanımamasının normal olduğunu ve 

kendinden korkmamasını söyler ve yine şekeri 

alması için ısrar eder. Asrın adama inanmaz ve 

ona “ Hayır! ” diyerek hızla yanından uzaklaşır...

Asrın şekeri almalı mıydı? Neden?  

Asrın neden hayır dedi?

Bu kişinin amacı ne olabilir?

Daha önce tanımadığınız insanlardan herhangi bir şey aldınız mı? 

Aldıysanız ne aldınız? 

Söyle
 

Dayısının  Deniz'e davranışını tartışın?

Sizce Deniz bu durumda ne hissetmiştir?

Deniz, okulun basketbol takımının iyi bir 

oyuncusudur. Dayısı da ünlü bir basketbolcudur. 

Dayısı Deniz'in bir maçını izlemeye gider. Deniz 

o gün maçta birçok hata yapar. Maça ara 

verildiğinde dayısı Deniz'i yanına çağırır ve çok 

kızar. 

“ Sen ne biçim oynuyorsun? Ben gidiyorum. ” 

der ve oradan gider. 

Destekle

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 
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Etik

Düşün - Tartış 

Bu bölümde, 
etik davranışların 

neler olduğunu öğreneceğiz.

Karikatürleri incele. Kahramanların davranışlarını nasıl değerlendiriyorsun?

Karga ile Tilki'nin hikayesini biliyor musun?

Peki Şarkısını?

İnternetten ;

https://www.youtube.com/watch?v=Sh0RkOF4G4w

https://www.youtube.com/watch?v=W90X4abmqOY 

adreslerinden bu hikâye ve şarkıya ulaşabilirsin.
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Benim Listem

Aşağıya; evde, okulda, yolda, markette veya başka bir yerde karşılaştığınız 

sorunları, doğru bulmadığınız davranışları yazınız.

Düşün - Yaz
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Düşün - Yaz

Doğru davranış denince aklına gelen sözcükleri kağıtlara yaz.

Doğru

Davranış

Etik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................
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Sınıf Çalışması

1. Dürüst davranmak ile ilgili beyin fırtınası yapınız.

 Çıkan kavramları tahtaya yazınız.2.

 Öğrencilere küçük kağıtlar dağıtınız. 3.

 Dürüstlük bir renk olsaydı hangi renk olurdu? diye sorunuz ve boyatınız.4.

Dürüst bulmadıkları davranışların neler olduğunu sorunuz.5. 

 Söylenen olaylardan birini seçip tartışınız.6.

Aşağıdaki parçayı okuyunuz.7. 

Beyin Fırtınası Yapalım

“ Dürüst davranmak ” 
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Yalgın ve Asrın'ın Başına Gelenler

Hikayenin sonunu 

sen tamamla.

Asrın ve Yalgın'ın davranışları hakkında ne düşünüyorsun?

Bu olayı açıkça babalarına anlatmamalarının sonuçları ne olabilir?

Kimler zarar görmüş olabilir?

Sizce verilen sözleri tutmamanın bize nasıl zararı olabilir?

Babaları yeniden çocuklarına güvenebilir mi?

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz

Ahmet Bey'in Yalgın ve Asrın adında iki çocuğu vardır. 

İkisinin de en sevdiği spor futboldur. Babaları bir gün eve 

kendi futbol takımının toplarını getirir. Çünkü topların 

sorumluluğu ona verilmiştir ve ertesi gün çok önemli bir  

futbol maçı vardır. Babaları Yalgın ve Asrın'a bu topla 

oynamamalarını söyler. Çünkü maçta bu top kullanılacaktır. 

İkisi de babalarına bu topla oynamayacaklarına, söz 

verirler. İki kardeş bir süre kitap okur, yemek yer ve 

televizyon izlerler. O sırada Asrın'ın gözü babasının 

getirdiği topa takılır. Ağabeyi Yalgın'a yalvarır, yakarır ve 

onu oynamaya ikna eder. Oyun sırasında toplardan biri  

bahçedeki hurma ağacının sivri ucuna gelir ve patlar. İkisi 

de çok korkar. Babalarına söz vermişlerdi. Ne olacaktı 

şimdi! Topu yerine koyarlar ve babalarına patladığını 

söylemezler. Ahmet Bey ertesi sabah topları alır ve maça 

gitmek üzere yola çıkar. Sahaya gelir.Topu eline aldığında 

patlamış olduğunu görür. Böylece ............................................... 

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

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



42

Bölüm 1 

En çok güvendiğin insan kim? Neden ona güvendiğini yaz ve çiz.

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Bu elmalar taze mi?

O zaman bir kilo 
verir misiniz?

Evet, tazedirler. 
Hem de ilaçsızdırlar. 

Çok tatlı, çok taze armutlarım var. 
Almak ister misiniz?

Evet ama dediğiniz gibi 
gerçekten taze mi?

Tabi ki 
bana güvenebilirsiniz

Armutlar gerçekten Güven Manav'ın söylediği 
gibi çok tazeymiş. Elmaları da yıkayım. Hayır 
olamaz! Bu elmalar çürük. Oysa Şen Manav 

taze olduğunu ve ona güvenebileceğimizi 
söylemişti. 

Buna benzer bir durumla 

karşılaştın mı?

Sen olsan 

Şen Manav'dan tekrar 

alışveriş yapar mısın?

ŞEN MANAV GÜVEN MANAV
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Güvenilir insanın 
sahip olduğu 
özellikleri  

kutulara yaz

Düşün - Yaz
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Sorumluluk

Sorumluluk denince aklına ne gelir?

Düşün - Yaz
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Aşağıdaki parçayı oku. Parçaya göre boş olan balonları doldur.

Ecer bu yıl ikinci sınıfa gidiyordu. Sınıfta öğretmenini ders anlatırken çok 

dikkatli dinler, eve gidince hemen derslerine çalışırdı. Öğretmenleri bir gün 

sınıfta bilgi yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Sınıfı gruplara ayıracağını 

ve her grubun yarışma gününe kadar çalışması gerektiğini söyledi. Çünkü 

gruptaki her öğrenciye soru sorulacaktı ve her doğru cevap, gruba puan 

kazandıracaktı. İçlerinde bir kişi bu durumdan pek memnun olmadı. O da 

Hüda'ydı. Nereden çıkmıştı bu yarışma! Bir de toplanıp çalışmaları 

gerekecekti. Öğretmeni ona Ecer'in grubunda olduğunu söyledi. Ecer'in 

grubu okuldan sonra çalışmak için birbirlerine söz verdiler. Hüda da söz 

verdi. Ama sürekli mazeret uydurup çalışmalara katılmadı. Nihayet yarışma 

günü geldi. Bütün gruplar soruları cevaplıyor, puan alıyor, sıra Hüda'ya 

geldiğinde ise cevap veremediği için puan kaybediyorlardı. Tüm sorular 

soruldu ve yarışma bitti.  Bütün soruları doğru cevaplayan  grup kazandı. 

Herkes üzerine düşün sorumluluğunu yerine getirerek çalışmış olsaydı, belki 

de Ecerlerin grubu yarışmayı kazanırdı.

Sorumluluk

Sorumluluk

Düşün - Yaz
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Kırmızı ışık yanıyor 

ama yolda başka araba da yok.

Oop geçiyorummm...

Kırmızı ışık yanıyor. 

Başka araba da yok.

Yine de yeşil ışığın yanmasını 

beklemeliyim.

Düşün - Tartış
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Söz
Serap'ın en sevdiği şeylerden biri ailesi ile zaman geçirmektir. Bazen 

annesi, bazen babası bazen de her ikisiyle birlikte oyun oynamaktan çok 

hoşlanmaktadır. Serap o gün babasından onu parka götürmesini ister. 

Babası o gün yorgun olduğunu ama ertesi gün onu mutlaka parka 

götüreceğine söz verir. Serap ertesi gün  babasıyla parka gideceğini 

düşünerek uykuya dalar. Serap okuldan eve gelir. Derslerini çalışır ve 

babasının işten gelmesini bekler. Babası gelir. Serap ona parka gitmek 

için hazır olduğunu söyler. Ama babası çok yorgun olduğunu, onu parka 

başka bir gün götüreceğini söyler. Serap üzülür ve odasına gider. 

Bu hikayede doğru ve yanlış davranışlar nelerdir?

Doğru                                          Yanlış 

Düşün - Yaz
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Değerlendirme

Doğru bulmadığım 
davranışlar

Çözüm Önerileri

Evde

Okulda

Trafikte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................
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Aşağıda verilen olaylara göre düşüncelerini yazıp tabloyu doldur.

Olay Düşüncelerin ne?

Trafikte kırmızı 

ışık yandı. Ama 

yolda başka araba 

görünmüyor. Araba 

kırmızı ışıkta geçti.

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

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

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

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

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

Olay Düşüncelerin ne?

Oyunu 

kazanmak 

isteyen Serap 

en iyi oynayan 

arkadaşlarını 

seçti.

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

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

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

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

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

Olay Düşüncelerin ne?

Yazdığın şiiri 

arkadaşının 

haberin olmadan 

alıp, herkese 

kendisinin 

yazdığını 

söylüyor.

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Haksızlık

yapmak

Tarafsız 

davranmak

Yalanı 

sevmemek

Gerçeği

söylemek

Hile 

yapmak

Adil

davranmak

Dürüst

olmak

Ayrımcılık

yapmak

Düşün - Tartış 
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Yandaki görselin ne olduğunu 
ve ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Plan Yapıyorum

Bu çalışmada etkinliklerimizi planlamayı 

ve uygulamaya koymayı öğreneceğiz.
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7 8 9 10 11

Aşağıda bir gün boyunca yapılan etkinlikler verilmiştir. Resimleri kendi yaptığın 

etkinlikleri düşünerek, oluş sırasına göre sayıların altına harfleri yazarak sırala.

Düşün - Bul

12

A C D B 

E F G H

I J K L 

1 2 3 4 5 6 
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Ali, gece güzel bir uyku uyuduktan sonra çalan saatle birlikte yatağından 

kalktı.  Elini, yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yaptı. Dişlerini de fırçaladıktan sonra 

saat yedi buçukta evden çıktı. Çünkü saat sekizde okul zilinin çaldığını 

biliyordu ve her çocuk gibi okula zamanında gitmesi gerekiyordu. O gün 

öğretmenini çok iyi dinleyen, derslerini başarılı bir şekilde yapan Ali, eve 

gidince öğle yemeğini yedi. Dinlendikten sonra arkadaşı Cemre oyun 

oynamaları için Ali'yi parka çağırdı. Ama Ali Cemre'ye “Cemre öncelikle ev 

ödevlerimi yapmam gerekiyor. Ödevimi bitirdikten sonra seninle  

oynayabilirim ” dedi. Bunu duyan Cemre kendisinin de ev ödevi olduğunu 

hatırladı. Hemen eve gidip Cemre de ödevlerini yaptı. Ardından Ali ile 

birlikte oyun oynadılar.

Yukarıdaki hikayede ne anlatılıyor? 

Siz Ali'nin yerinde olsaydınız 

Cemre'ye ne cevap verirdiniz? Yapacağın işleri, etkinlikleri 

sıraya koymalı, işlerin ve 

etkinliklerin saatini bilmelisin. 

Onlara ne kadar süre 

harcayacağını ayarlamalısın. 

Düşün - Tartış 
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Bir gün içinde neler yapıyorsun? 

Bütün zamanını oyun oynamak için mi harcıyorsun?

Haftalık plan tablonuzu oluşturunuz.

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Günler Etkinlikler

Düşün - Yaz
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Grup Adı: .................................................................................................

Grup Üyeleri Yapılan Plan Görev Dağılımı

Grup Çalışması

Sınıf gruplara ayrılır. 

Grup arkadaşlarınızla süpriz bir doğum günü partisi planlayın. 

Grup içinde planladığınız parti için görev dağılımı yapın. Herkesin 

görevini belirleyin. Planlamalarınızı aşağıya yazın. Her grup planını 

sınıfta sunsun. En yaratıcı ve iyi planlanmış sürpriz doğum günü 

partisini seçin.

Düşün - Tartış 
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Düşün - Yaz

Takvim deyince aklına neler geliyor? 

Aşağıdaki boşlukları doldur.

Takvim

Bugünün tarihi: ................................................

Yanda boş bırakılan 
yerlere uygun gün 
adlarını yazınız.

Dün Bugün Yarın
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Pazar Salı
Perşembe

Pazar

Cuma
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1. Kendini, hobilerini ve yeteneklerini de yansıtacak şekilde tanıtabileceğin bir 

poster hazırla. Fotoğraflar da kullanabilirsin. Bunu arkadaşlarına sun.

2. Aşağıda verilen cümleleri hangi duyu organlarımızı kullanarak 

gerçekleştirdiğimizi ilgili sütuna işaretle.

Duyu Organlarımız

Göz Burun Dil Kulak DeriCümleler

Köprü ne kadar büyükmüş!

Zil erken çaldı.

Babam ödevimi bitirince başımı okşadı.

Annemin yaptığı yemek 
çok güzel kokuyor.

Sıramın altında sarı renkli 
boya kalemi buldum.

Arkadaşımın verdiği şeker naneliydi.

x

Bölüm Değerlendirmesi
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3. Balonlardaki cümleleri oku. Doğru olduğunu düşündüğün balonları boya.

Haksızlık

yapmak

Tarafsız 

davranmak

Yalanı 

sevmemek

Gerçeği

söylemek

Hile 

yapmak

Adil

davranmak

Dürüst

olmak

Ayrımcılık

yapmak
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Sağlığım Bölüm 2 

Bölüm 2
Sağlığım
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Vücudumu Tanıyorum

Eğlen, Öğren, Uygula

Bu bölümde vücudun kısımlarını öğreneceğiz. 

Ayrıca duyu organlarını ve görevlerini inceleyeceğiz.

Yandaki görseli incele. 

Ne görüyorsun? 

Arkadaşlarınla tartış.

Vücudumuzun her parçası birbiri ile 

uyum içinde çalışan bir makina gibidir.

Vücudumuzu oluşturan ve belli 

görevleri olan her parçasına 

organ denir. 

Yaşamımızı sürdürebilmek için 

organlarımızın sağlıklı olması 

gerekir.
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Vücudumuz ile ilgili boş bırakılan yerleri tahmin et, doldur.

Kafa ...............................

 ...............................Kemiği  ...............................Kemiği

Göğüs ............................

 ...............................Kemiği

 ...............................Kemiği

 ...............................Kemiği

Tahmin Et – Tamamla
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Aşağıda eksik harfleri verilen vücudun bölümlerini bul.

Vücudun Bölümleri

Baş

Gövde

Kollar ve Bacaklar

B _  _ G _ v d _K _ l l _ r    ve  B a _ a k l _ r

Aşağıdaki resmi incele.  

Vücut bölümlerini oklarla çizerek  eşleştir.

Yandaki resmi incele.  
Başın içi neden bu şekilde gösterilmiş 
olabilir? 

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

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

Kollarımız ve bacaklarımız ile neler yapabiliriz?

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

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

Düşün - Bul

İncele - Bul
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................................................................................................

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

Kollarımız ve bacaklarımız ile neler yapabiliriz?

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

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

Düşün - Tartış 

Aşağıdaki resimleri incele. 

Resimlerde kimler vücutlarının hangi kısmını kullanıyor?

Topu ...................ile kontrol etmeye çalışıyor.

Topu ...................ile kontrol etmeye çalışıyor.

Topu ...................ile kontrol etmeye çalışıyor.

Yandaki resmi incele. Kollarınız resimdeki 

gibi olsaydı, hayatınız nasıl değişirdi? 

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

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

Topu ...................ile kontrol etmeye çalışıyor.

Düşün - Yaz

Düşün - Yaz
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Düşün ve eksik cümleleri tamamla.

Başım önemlidir. Çünkü,.......................................................................................................

Kollarım ve bacaklarım önemlidir. 

Çünkü,.......................................................................................................................................

Gövdem önemlidir. Çünkü,....................................................................................................
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Duyu Organlarım

Çocukların elindeki kartlarda neler var? 

Çevremizde olup biten birçok şeyi duyuyor, kokusunu alıyor, görüyor, 

tadıyor ve dokunuyoruz. Tüm bunları duyu organlarımız sayesinde 

gerçekleştiriyoruz.  

Beş duyu organımız göz, kulak, burun, dil ve deridir.

Oku - Öğren

Bu bölümde duyu organlarımız 
hakkında bilgi edineceğiz.
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Görme 

duyusu 

organımızdır. 

İşitme 

duyusu 

organımızdır.

Tat alma 

duyusu 

organımızdır. 

Koku alma 

duyusu 

organımızdır.

Çevremizde 

olanları 

gözlerimizle 

görürüz.

 İki 

tanedir.

 İki 

tanedir.

Çevremizdeki 

sesleri 

kulağımızla 

duyarız.

Çevremizdeki 

kokuları 

burnumuzla algılarız.  

Aynı zamanda 

nefes almamıza da 

yarar. 

Bir 

tanedir.

Bir 

tanedir.

Tatları dilimizle 

anlarız. 

Aynı  zamanda 

konuşmamıza 

yardım eder.

Sert, yumuşak, 

sıcak ve soğuk 

gibi durumları 

derimizle 

algılarız.

Hissetme duyusu 

organımızdır. 

Göz

Kulak

Burun

Dil

Deri
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Sınıfa beş farklı yiyecek getirelim. Bunları arkadaşlarımız görmesin. Seçtiğimiz 

bir öğrencinin gözlerini bağlayıp yediği yiyeceğin ne olduğunu tahmin etmesini 

isteyelim. Buna göre aşağıdaki tabloyu dolduralım.  

Yiyecek adı:

Hangi özelliğinden 

tanıdı ? 

Kokusundan mı?

Tadından mı?

Dokunarak 

şeklinden mi?

1. En sevdiğin meyvenin tadını onunla anlarsın. 

2. Oyuncak ayıcığının yumuşaklığını onunla anlarsın.

3. Gülün kokusunu onunla alırsın.

4. Müziğin sesini onunla duyarsın.  

                             

5. Etrafındaki her şeyi onunla görürsün.

Düşün - Bul
1

3

4

5

2
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Üçüncü gözün olsaydı, nerede 

olmasını isterdin? Neden? 

Gözlerin  olmasaydı, hayatın 

nasıl olurdu? Neden?

Üçüncü kulağın olsaydı, neleri 

duymasını isterdin? Neden?

Kulakların olmasaydı, hayatın nasıl 

etkilenirdi? Neden?

İkinci burnunun olmasını ister 

miydin? Neden?

İkinci burnunun nerede 

olmasını istersin? Neden?

Dilin olmasaydı nasıl konuşur,

Nasıl yutardın? Neden?

Dilin olmasaydı, hayatın 

nasıl olurdu? Neden?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış 
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Yaratıcılığını  Kullan

Duyu organlarının resimlerini ve görevlerini içeren küçük bir albüm hazırla. 

Albümü hazırlarken kapak ve iç sayfalarını istediğin şekilde tasarlayabilirsin. 

Farklı renk kağıtları, farklı boyutlarda seçebilirsin. Duyu organlarını çizebilir veya 

resimlerini kesip yapıştırabilirsin.
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Bu bölümde iç organlarımızı ve görevlerini öğreneceğiz.

Benim adım:

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

Benim adım:

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

Benim adım:

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

Benim adım:

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

Benim adım:

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

Düşün - Yaz

İç Organlarımız
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Kalp

Aşağıdaki iç organları resimdekilerle eşleştir.

Akciğer

Böbrek

Mide

Bağırsak

Aşağıdaki tabloda her harf bir sayıyı temsil etmektedir. 

Harfleri yerleştir ve bul. Altındaki boşluğa o organın resmini çiz.

a=1   k=2   c=3  i=4  ğ=5  e=6     r=7  l=8  p=9  

1 2 3 4 5 6 7

k a l p

Çiz - Eşleştir

Bul - Çiz
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Aşağıda verilen bilgilere göre organlarımızın görevlerini tahmin et, 

arkadaşlarınla tartış, eşleştir.

D 

Vücuda giren 

besinlerin sindirilmesi ve 

dışarı atılmasında 

görevliyim.

C 

Yediğiniz besinleri 

öğütürüm.

B 

Vücuda kan 

pompalarım. Durmadan 

çalışırım.

A 

Nefes alındığında 

vücuda oksijen girer. Kirli 

kanı temizlerim.

Tahmin Et – Tamamla
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Yandaki resimleri incele. 

Arkadaşlarınla gördüklerini tartış. Alttaki boşluğa yaz.

İyi havayı soluyan insan Kötü havayı soluyan insan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 
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Yaratıcılığını Kullan

Bizim Projemiz:
İç Organlarımız Nerede?

Vücudumuz bizim için çok önemlidir. Yaşamımız, vücudumuzun sağlığına bağlıdır. Bu 
yüzden vücudumuzun sağlığına önem göstermeliyiz.

Sağlığını korumak için neler yapıyorsun ?

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

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

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

Aşağıdaki boşluğa "Sağlığımızı Koruyalım" konusunda  bir şiir yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki resimleri incele. Sence resimdeki çocuklar bu davranışları neden 
yapıyorlar?

Düşün - Tartış 

· Öğrenciler gruplara ayrılır.

· Kendi aralarında  görev dağılımı yaparlar.

· Bir öğrenci yere yatırılır. Onun vücudunun şekli kağıt veya karton üzerine 

çizilir. Her grup çizilen insan vücudunun üzerine önceden hazırladıkları iç 

organları yerlerine uygun şekilde yerleştirir

· Yaptıkları çalışmayı sunarlar.
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Vücudumuz bizim için çok önemlidir. Yaşamımız, vücudumuzun sağlığına bağlıdır. Bu 
yüzden vücudumuzun sağlığına önem göstermeliyiz.

Sağlığını korumak için neler yapıyorsun ?

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

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

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

Aşağıdaki boşluğa "Sağlığımızı Koruyalım" konusunda  bir şiir yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki resimleri incele. Sence resimdeki çocuklar bu davranışları neden 
yapıyorlar?

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

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

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

Yemeklerden sonra dişlerimin 

temizliğine çok dikkat ediyorum. 

Çünkü

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

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

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

Çünkü

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

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

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

Çünkü

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

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

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

Çünkü

Yemeklerden önce ve yemeklerden 

sonra mutlaka ellerimi iyice yıkarım. 

Soğuk havalarda dışarıya çıktığımda 

vücudumu koruyacak giysiler giyiyorum. 

Vücudum için gerekli olan besinleri 

tüketmeye çalışıyorum.

Düşün - Tartış 
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Bu resimler sence ne anlatıyor?

Daha önce  tehlikeli bir olay yaşadın mı? Olay nerede oldu? Neden oldu?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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HER ŞEY OLABİLİR

İzgi sabırsızlıkla zilin çalmasını bekliyordu. Zil çalınca teneffüse çıkıp  

kantine gidecek ve sonra arkadaşlarıyla oyun oynayacaktı. Nihayet zil 

çaldı. Sınıftan çıktı. Kantine gitti. Süt ve sandviç aldı. Yedikten sonra tam 

oyun parkına gidiyordu ki, ne olduğunu anlayamadan bir anda kendini yerde 

buldu. Arkadaşlarının da yardımıyla hemen yerden kalktı. Acaba birisi onu 

itmiş miydi? Hiç farkında değildi. Etrafına bakınca neden olduğunu anladı. 

Galiba yerde bulunan muz kabuğuna basınca kaymış ve düşmüştü. İzgi o muz 

kabuğunu çöpe değil de yere atan arkadaşının sorumsuzluğuna çok kızdı. 

Az kalsın ayağını kıracaktı. İzgi muz kabuğunu alıp çöpe attı. Çünkü başka 

bir arkadaşının da başına böyle bir şey gelsin istemiyordu.

Siz de parçadakine benzer bir olay yaşadınız mı?

Başka hangi durumlar kazaya sebebiyet verebilir?

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

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

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

Oku - Öğren
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Resimleri incele. Neler olabileceğini tartış.

Düşün - Tartış 
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Resimdeki olayları incele. Bu 
olayların sonuçları neler olabilir? 
Yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Değerlendirme
Aşağıdaki olayı oku. Hikayeyi tamamla.

Hasan ve Mutlu çok iyi arkadaştırlar. İkisi de  denizi çok seviyorlar. Hafta 

sonu aileleriyle birlikte denize giderler. Aileleri onlara denizde uyulması 

gereken kuralları hatırlatır. Kolluklarını takacaklarına ve çok 

uzaklaşmayacaklarına söz verirler. Denizde yüzerlerken Hasan Mutlu'ya 

şaka yapmak ister. Onun başını suya batırır ve çıkarmaz. Mutlu panik 

hâlde çırpınmaya devam eder…

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

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

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

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

Hikayeden çıkardığımız sonuç nedir?
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Bulaşıcı Hastalıklar

Yanda gördüklerin nedir? 
Ne zaman bizi hasta ederler?

Hangisinin yerinde 

olmak istersin? Neden?

Nasıl hasta oluruz?

Mikroplar nerelerde bulunur?

Hangi hastalıkların adını biliyorsun?

Hiç hasta oldun mu? Neler yaşadın?

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 

Bu bölümde bulaşıcı hastalıklardan 
nasıl korunacağımızı öğreneceğiz.
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Bulaşıcı hastalıklar nelerdir?

Nasıl bulaşır?

Aşağıdaki parçayı okuyup, tamamla.

Son Pişmanlık Fayda Etmez

Havalar değişmiş, sonbahar geçmiş ve kış gelmişti. Artık yaz mevsiminde 

olduğu gibi hava sıcak değildi. Kıyafetlerimizi de ona göre giymenin zamanı 

gelmişti. Ayağımıza çoraplarımızı, üzerimize de uzun kollu, bizi sıcak tutan 

giysiler giymek gerekirdi. 

Asrın ayağına çorap giymez, çıplak ayakla yere basarak dolaşırmış. Bir de 

ellerini yıkamadan tuvaletten çıkar, masanın üzerinde duran elmayı alıp 

yermiş. Bu da yetmezmiş gibi hasta olan kardeşinin burnunu silmek için 

kullandığı mendili, yemek yediği çatalı alıp kullanırmış. Annesi Asrın'ı bu 

konularda sürekli uyarmasına karşın yine kendi bildiğini yaparmış. Ama bütün 

bunlara vücudu daha fazla dayanamamış ve 

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

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

Çıplak ayakla yere basmaya devam etmelisin.

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamalısın.

Sağlıksız besinler yemelisin.

Kişisel  temizliğine özen göstermelisin.

Hasta olanların kullandığı eşyaları kullanmamalısın.

Mevsime uygun kıyafetler giymeye dikkat etmelisin.

Resimlere uygun olarak, doğru yolu takip et. Yapman gerekeni bul.

Araştır

Düşün - Tartış 
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Havalar değişmiş, sonbahar geçmiş ve kış gelmişti. Artık yaz mevsiminde 

olduğu gibi hava sıcak değildi. Kıyafetlerimizi de ona göre giymenin zamanı 

gelmişti. Ayağımıza çoraplarımızı, üzerimize de uzun kollu, bizi sıcak tutan 

giysiler giymek gerekirdi. 

Asrın ayağına çorap giymez, çıplak ayakla yere basarak dolaşırmış. Bir de 

ellerini yıkamadan tuvaletten çıkar, masanın üzerinde duran elmayı alıp 

yermiş. Bu da yetmezmiş gibi hasta olan kardeşinin burnunu silmek için 

kullandığı mendili, yemek yediği çatalı alıp kullanırmış. Annesi Asrın'ı bu 

konularda sürekli uyarmasına karşın yine kendi bildiğini yaparmış. Ama bütün 

bunlara vücudu daha fazla dayanamamış ve 

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

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

Çıplak ayakla yere basmaya devam etmelisin.

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamalısın.

Sağlıksız besinler yemelisin.

Kişisel  temizliğine özen göstermelisin.

Hasta olanların kullandığı eşyaları kullanmamalısın.

Mevsime uygun kıyafetler giymeye dikkat etmelisin.

Resimlere uygun olarak, doğru yolu takip et. Yapman gerekeni bul.

1 2

3

Düşün - Bul

Sen Asrın'a neler söylerdin? İşaretle.

Düşün - Bul
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Aşağıdaki soruları resimlere uygun olarak yanıtla.

Resimdeki çocuklar ne yapıyor?

Resimdeki çocukların davranışını doğru buluyor musun?

Sence  neler yapmaları gerekirdi?

İkinci resimdeki çocuk masanın üzerindeki elmayı yemeli mi?

Hastalıklardan korunmak için neler yapmalısın?

Kendi sağlığımız kadar başkalarının sağlığını da korumalı mıyız? Neden?

Dikkat!

Mikropları gözlerimizle göremeyiz ama onlar her 

yerdedir. Dokunduğunuz masanızda, yere düşen 

kaleminizde , kullandığınız tuvalette,  yıkamadan 

yediğiniz yiyeceklerde… Onlardan kurtulmanın en 

iyi yolu nedir biliyor musun? Kişisel temizliğine 

dikkat etmelisin. Ellerini su ve sabunla yıkayarak 

onlarla savaşabilirsin!..

Düşün - Tartış 

1 2
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Sağlıklı olmamız için yapmamız gerekenleri örnekteki gibi eşleştir.

okula gitmemeliyiz.

kullanmamalıyız.

ellerimizi yıkamalıyız.

yıkayarakTuvaleti  kullandıktan sonra  ..................   

Yiyecekleri ....................... yemeliyiz.

Bulaşıcı bir hastalığa yakalandığımızda ................

Başkalarının  kişisel eşyalarını .........................

Değerlendirme

Çiz - Eşleştir
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Biliyor musunuz?

Bazı hastalıklara vücudumuza giren mikroplar yol açar. Mikroplar gözle 

göremeyeceğimiz kadar küçük canlılardır. Nezle ve grip, mikropların 

neden olduğu hastalıklardandır. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine 

geçebilmelerinden dolayı, bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar.

Sağlığımızı koruyabilmek için hepimizin üzerine düşen görevler vardır. 

Kendi sağlığımızı koruyarak yaşam hakkımızı da korumuş oluruz. Çünkü 

sağlıklı yaşam hepimizin hakkıdır.

Kutularda verilen bilgileri okuyarak hangi hastalık olduğunu bul ve boşluğa yaz.

Belirtilerim baş ağrısı, yorgunluk, boğaz 

ağrısı, burun akıntısı, hapşırık ve kuru 

öksürüktür. Siz çocuklarda mide bulantısı 

da meydana getirebilirim. Ateşinizi 

çıkarabilirim.

Düşün - Bul

Ateş ve hâlsizlikle başlarım. Bir gün 

sonra kırmızı kabarıklar görülür.  Çok 

kaşınırım. Vücudum hızla içi su dolu 

kabarcıklarla dolar. Sonra patlayarak 

kabuklanırım.  

İlkbaharda ve kışın son döneminde ortaya 

çıkabilirim.  Ateş ve deride kızarıklıklarla 

kendimi gösteririm. Bulaşıcı bir 

hastalığım. Bulaşma yolum, konuşma, 

hapşırma ya da öksürme ile tükürük 

damlacıklarının etrafa yayılmasıdır.  
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Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Temel Kurallar

Tuvaletten sonra 

ellerimizi yıkamalı 

ve silmeliyiz.

Kişisel eşyalarımızı 

paylaşmamalıyız,

diş fırçası, tarak, 

makas, mendil...

Hapşırırken ağzımızı

kolumuzun iç kısmıyla 

kapatmalıyız.

Hapşırdıktan sonra 

ellerimizi yıkamalıyız.

aşı olmalıyız.

Sağlıklı ve dengeli 

beslenmeliyiz.

Bulunduğumuz yerleri

mutlaka 

havalandırmalıyız.

Kişisel temizliğimize 

dikkat etmeliyiz.

Yiyecek ve içeceklerin 

temizliğine 

dikkat etmeliyiz.

Düşün - Tartış 
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Aşağıdaki  olaylardaki kahramanların davranışlarındaki yanlışları bul. Önerini yaz.

Değerlendirme

Arkadaşın Ecer hasta. Sürekli hapşırıyor. Hapşırırken ağzını kapatmıyor.  

Ecer hapşırırken etrafa mikrop 

saçıyor.  Bu durum hastalığın 

başkalarına bulaşmasına yol 

açabilir.

Problem

Problem

Öneri

Tuvaletten çıkan Serap doğrudan  yemek için masaya oturdu.

Hapşırırken ağzını bir mendille 

kapatırsa, mikroplar etrafa 

saçılmaz.

Öneri

Problem Öneri

Arda  arkadaşının su şişesinden su içti. 

Problem Öneri
Eylül arkadaşı Sanem'in mendilini kullanarak kendi burnunu sildi.
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İlaçların Doğru Kullanımı

Fotoğraftaki çocuğun elindekiler nedir? Bunları ne zaman alırız? Fazla alındığında 

ne gibi zararlar olur?

Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Ne anlatıldığını birlikte bulalım.

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 

Bu bölümde İlaçları uygun yer ve zamanında kullanmanın önemini 

ve yanlış kullanılmasının getireceği zararları öğreneceğiz.
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Ben, bir öksürük şurubuyum. Her hastalığın 

kendine göre ayrı bir ilacı vardır. Yanlış ve fazla 

ilaç kullanırsanız zehirlenebilir, hatta ölebilirsiniz. 

Bu yüzden yalnızca doktorun verdiği ilaçları, 

ölçülü olarak kullanın. Bunu yaparken muhakkak 

aile büyüklerinizden yardım alın.

Aşağıdaki bulmacada soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sağlık 
ile ilgili kelimeler gizlenmiştir. Bu kelimeleri bul.

S H T E C Z A N E İ

A E R E Ç E T E K L

Ğ M D O K T O R L A

L Ş U R U P N E O Ç

I İ F L Ç J Z I T T

K R U A Y E N E S U

A E H T I O Ü B D M

Melih'in Yaptıkları

Melih üşütünce hasta olur. Başı ağrır, midesi bulanır. Annesinden habersiz ilaç 

dolabını açarak ilaçlardan birini alıp içer. Melih ilaçların hepsini içerse, hemen 

iyileşeceğini düşünür. İlaçları içtikten sonra kendini daha kötü hissetmeye 

başlar. Annesi durumu fark eder ve Melih'i hastaneye götürür. Gerekli 

müdahale doktor tarafından yapılır. Doktor Melih'e ilaç kullanımıyla ilgili 

bilgiler verir.

Doktor Melih'e  ilaç kullanmakla ilgili hangi bilgileri vermiş olabilir?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………….

Aşağıdaki hikayeyi oku. Soruları yanıtla.

Melih'in ilaç dolabındaki ilaçları içmesini doğru buluyor musunuz?

Melih ne yapmalıydı?

Her ilaç bizi iyileştirir mi?

İlaçları kim verir?

İlaçların yazıldığı kağıda ne denir?

İlaçları nereden alırız?

İncele - Bul
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S H T E C Z A N E İ

A E R E Ç E T E K L

Ğ M D O K T O R L A

L Ş U R U P N E O Ç

I İ F L Ç J Z I T T

K R U A Y E N E S U

A E H T I O Ü B D M

Melih'in Yaptıkları

Melih üşütünce hasta olur. Başı ağrır, midesi bulanır. Annesinden habersiz ilaç 

dolabını açarak ilaçlardan birini alıp içer. Melih ilaçların hepsini içerse, hemen 

iyileşeceğini düşünür. İlaçları içtikten sonra kendini daha kötü hissetmeye 

başlar. Annesi durumu fark eder ve Melih'i hastaneye götürür. Gerekli 

müdahale doktor tarafından yapılır. Doktor Melih'e ilaç kullanımıyla ilgili 

bilgiler verir.

Doktor Melih'e  ilaç kullanmakla ilgili hangi bilgileri vermiş olabilir?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………….

Aşağıdaki hikayeyi oku. Soruları yanıtla.

Melih'in ilaç dolabındaki ilaçları içmesini doğru buluyor musunuz?

Melih ne yapmalıydı?

Her ilaç bizi iyileştirir mi?

İlaçları kim verir?

İlaçların yazıldığı kağıda ne denir?

İlaçları nereden alırız?

Oku - Öğren
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“Bir gün bir çocuk” şarkısını sınıfça birlikte söyleyelim.

Bir gün bir gün bir çocuk

Eve de gelmiş kimse yok

Açmış bakmış dolabı

Şeker de sanmış ilacı

Yemiş yemiş bitirmiş 

Akşama başlamış sancı

Kıvrım kıvrım kıvranmış

Yaptığından utanmış

Hastalık yapan mikroplar vücudumuza girdiğinde vücudumuz bunlarla 

mücadele eder . Bir süre sonra kendi kendimize iyileşiriz. Ancak bazı 

durumlarda vücudumuzun yardıma ihtiyacı olur. Bunun  için  ilaç 

kullanmamız gerekebilir. İlaçları doktor veya büyüklerin kontrolünde 

kullanmamız  önemlidir.

Biliyor musun?

Eğlen, Öğren, Uygula
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Değerlendirme
Verilen olayları oku. Sorularını yanıtla.

Olay 1:

Çabuk iyileşmek isteyen Mutlu doktorun verdiği dozdan daha fazla 

miktarda içiyor.

Sizce fazla dozda ilaç içmek bizi daha hızlı iyileştirir mi? Neden?

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

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

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

Olay 2:

Şifa Teyze kendisine çok iyi geldiğini söylediği bir ilacı, komşusuna da 

tavsiye ediyor.

Sizce doğru mu? Neden?

 

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

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

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

Düşün - Yaz
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Aşağıdaki soruların cevabını tablodan bulup boya.

 Hastalanınca kime gideriz?       İlaçların yazıldığı kağıda ne denir?1.             2.

 İlaçları nereden alırız?  Ateşimizi ölçen alete ne ad verilir?3.                        4.

R K C S V L A D

E L H A O D Y E

Ç D O K T O R R

E E M Ğ A Z K E

T T Z Ş L V L C

E E C Z A N E E

İncele - Bul
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Hijyen

Bu çalışmada; Kişisel temizliğin önemini, 

hijyen ve hijyen kurallarını uygulamayı öğreneceğiz.

Hijyen deyince aklına  gelenleri aşağıdaki kutucukların içine yaz.

Hijyen

Resimdeki gibi bir çocuk olmak ister miydin? Neden?

Düşün - Yaz
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Mikropları görebiliyor musun? 

Neden?

Ne zaman ellerini yıkaman gerekir?

Düşün - Tartış 



99

Sağlığım Bölüm 2 

Mikropları görebiliyor musun? 

Neden?

Ne zaman ellerini yıkaman gerekir?

Düşün - Bul
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Kişisel temizlik malzemelerinin isimlerini yaz.

Düşün - Yaz
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Yandaki resimde ne görüyorsun? 

Dişlerimizi korumak için neler yapmalıyız?

Bazı yiyecekler dişlerimiz için faydalıyken, bazıları dişlerimize zarar verir. 

Dişlerimizi korumak için günde en az iki kez fırçalamalıyız, zararlı 

yiyecekler yememeliyiz. 

Sağlıklı dişler için alışveriş yapmak istiyorum. 

Alışveriş sepetime uygun malzemeleri koymam için bana yardım et.

Düşün - Bul

İncele - Bul



102

Bölüm 2 

Değerlendirme

Aşağıda gizlenmiş kelimeleri bul.

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

S I T A R A K D

A U I S E Z H İ

B Y R D R C J Ş

U T N F T V K F

N R A G S U L I

A E K H Y B U R

D A M J U N T Ç

F D A K I M T A

G Ş K L O Ö F S

H L A Ş P Ç D I

J K S İ Ğ Ş S G

U I I Ü Ü L A F

Görsellerini gördüklerinin isimlerini ilgili yere yaz. 

Renkli kutucuklardaki harflerden yararlanarak gizemli sözcüğü bul.
Eğlen, Öğren, Uygula

................... ................... ................... ...................
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S I T A R A K D

A U I S E Z H İ

B Y R D R C J Ş

U T N F T V K F

N R A G S U L I

A E K H Y B U R

D A M J U N T Ç

F D A K I M T A

G Ş K L O Ö F S

H L A Ş P Ç D I

J K S İ Ğ Ş S G

U I I Ü Ü L A F

Görsellerini gördüklerinin isimlerini ilgili yere yaz. 

Renkli kutucuklardaki harflerden yararlanarak gizemli sözcüğü bul.

1 2

3

4

5

6

1

2

6

5

3 4

Eğlen, Öğren, Uygula

E Z L
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Aşağıdaki ifadelerden size uygun olanları x ile işaretleyiniz

Değerlendirme 

El hijyenime dikkat ederim. Ellerimi 

sabunla yıkarım.

Ellerimi yıkadıktan sonra havlu veya 

kağıt mendille kurularım.

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimi 

yıkarım.

Saçlarımı her gün tararım.

Tırnaklarımın temizliğine dikkat ederim.

Vücudumun temizliğine dikkat ederim.

Sık sık banyo yaparım.

Dişlerimi günde en az iki kez fırçalarım.

İç çamaşırlarımı düzenli olarak 

değiştiririm.        

Yüzümü her gün yıkarım.

Her zaman Bazen Hiç bir 
zaman
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Besinler

Bu bölümde besinleri özelliklerine göre sınıflandıracağız. 

Besinlerin dengeli beslenmedeki rollerini açıklayacağız. Sağlıklı 

beslenme için neler yenmesi gerektiğini, besin alerjilerini 

öğreneceğiz.

Aşağıdaki resimlerin altına isimlerini yaz.
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Verilen resimleri aşağıda sınıflandır.

Hayvanlar Bitkiler

Hayvan ve bitkilerden ne şekilde yararlanıldığını biliyor musun?

Hayvan ve bitkilerden faydalanarak besin elde ederiz. Besinler, yaşamımızı 

sürdürebilmek ve büyüyebilmek için yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz 

içeceklerdir Hayvanlardan elde edilen besinlere “Hayvansal Besinler”, 

bitkilerden elde edilen besinlere ise “Bitkisel Besinler” denir.

Aşağıdaki tabloda 
boş olan yerleri doldur.

Düşün - Yaz
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Hayvan ve bitkilerden ne şekilde yararlanıldığını biliyor musun?

Hayvan ve bitkilerden faydalanarak besin elde ederiz. Besinler, yaşamımızı 

sürdürebilmek ve büyüyebilmek için yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz 

içeceklerdir Hayvanlardan elde edilen besinlere “Hayvansal Besinler”, 

bitkilerden elde edilen besinlere ise “Bitkisel Besinler” denir.

Aşağıdaki tabloda 
boş olan yerleri doldur.

Besinler

Örnekleri Örnekleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oku - Öğren
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Gazete, dergi ve broşürlerden kestiğiniz besin resimlerini kullanarak 

"bitkisel" ve "hayvansal" besinlerle ilgili bir poster hazırlayınız.

Poster Hazırlıyorum
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Merhaba çocuklar. Ben Ali Baba. 

Çiftliğimde sonbahara uygun birçok meyve ve sebze 

yetiştiriyorum. Hayvanlarımdan besin elde ediyorum. 

Güzel bir kahvaltı ve öğle yemeği hazırlamam için bana 

yardım eder misiniz? Çiftliğimden malzemeleri toplayalım. 

Malzemeler
Kahvaltı Öğle yemeği
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Aşağıdaki resimleri incele. Neler gördüğünü yandaki boşluğa yaz.

Meyve mi? Sebze mi?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pişirilip yemeği yapılan ya da haşlanarak salatası yapılan bitkiler genellikle 

sebzedir.

Meyveler ise genellikle çiğ yenilen, çoğunlukla tatlı yiyeceklerdir.
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Kendini bir market sahibi olarak düşün. Marketinde yer alan 

meyve bölümü ve sebze bölümünü müşterilerin için 

doldurabilir misin? 

Düşün - Yaz
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Dengeli ve Sağlıklı Beslenme

Yukarıdaki resmi incele. Neler görüyorsun? Anlat.

Aşağıda iki resimdeki çocukları inceleyin. 

Hangisi daha doğru besleniyor? Neden?

Vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerden, yeteri kadar alınmasına dengeli 

beslenme denir. Yaşamak, büyümek, gelişmek ve sağlıklı olmak için 

beslenmemiz gerekir. Bütün besinlerden ayırım yapmadan yeterince almalıyız.

Dengesiz beslenmek, yetersiz büyümeye veya aşırı kilo almaya sebep olur.

Düşün - Tartış 

Düşün - Bul
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Sınıfça İnceleyelim - Tartışalım

Aşağıda besinler ve besinlerin çeşitlerini gösteren piramidi inceleyin. 

Boş olan kısımları doldurun.

.................................., 

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

Et, Tavuk, .............., 

..............., ..................,

..................., 

Elma, .....................,

............., .................,

............., ................

Süt, .....................,

................................,

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

Domates, 

.....................,

......................, 

....................,

Pirinç, ....................., ........................., ......................., .....................
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Besin piramidi günlük almamız gereken besin gruplarını ifade eden gruptur.

Buna göre aşağıdaki şekli sınıf olarak birlikte doldurun. 

Süt grubu

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

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

..................................
Unlu gıdalar

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

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

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

Et grubu

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

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

................................
Yağ ve tatlı grubu

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

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

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

Sebzeler

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

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

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

Meyveler

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

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

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

BESİN GRUPLARI

Düşün - Yaz
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Hazırla - Sun
Kendine,  günlük dengeli ve yeterli bir  beslenme planı yap. Arkadaşlarına sun.

S
ab

ah
:

A
ra

:
Ö

ğl
e:

A
ra

:
A

kş
am

:
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Bunları Biliyor Musun?

İki öğün arasında küçük 

atıştırmalıklardan oluşan ara 

öğünler çok önemlidir. Örneğin 

meyve, kuru yemişler ve ev yapımı 

kekler tüketilmelidir.

Her öğünümüzde 

mutlaka salata veya 

yoğurt  tüketmeliyiz.

Gün içinde en az bir 

öğünde mutlaka et ve 

et ürünü gıdalar 

almalıyız.

Günlük su tüketimi çok önemlidir. 

Her gün en az 10 bardak su 

içmeliyiz.

Ekmek, simit gibi unlu 

gıdalardan da mutlaka almalıyız.

Bazen gıdalar insanlara alerji yapabilir. O gıdaları yememiz bizi hasta 

edebilir. Bu durumda dengeli beslenmek için ne yapmalıyız?

Besin Alerjileri

Yandaki çocuğa 
ne olmuş olabilir?
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Sınıf arkadaşlarının herhangi bir gıdaya alerjisi olup olmadığını öğren. 

Buna göre aşağıdaki listeyi doldur.

 Röportaj Yapalım

Arkadaşım Hangi gıdaya alerjisi var

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

2

3

4

5

6

7

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Araştır
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Değerlendirme 1
 Gizli sözcükleri bul.

T U Ğ B E S İ N G M E Y V E B

A S E B Z E G S L C İ E Z C J

L G J S P O R Ü E G K C Z İ D

Z E Ş G M Y R T Y U M U R T A

Z Y Y I E F İ B P S A Ğ L I K

E U B A Y E I H E Z Ö H P Ğ S

Y C O G V Ö K A H V A L T I Ğ

T B P U E V İ T A M İ N R H I

İ H A Y S Ü Z U İ Ğ H Ğ E B N

N B L M U Ğ O G D N M T K A O

Z Ö I H Y O Ğ U R T L U M L H

F D K U U C S P H E Ö U E Ö G

B E S L E N M E Ğ Ü F D K V D

R F P R Ü İ U A Ü B J K K E P

Z R K P E Y N İ R Ö Ğ Ü N Y C

BESLENME

SÜT

SPOR

VİTAMİN

KAHVALTI

PEYNİR

MEYVE 

YOĞURT

ZEYTİN

SEBZE

MEYVE SUYU

EKMEK

YUMURTA

SAĞLIK

ÖĞÜN
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Değerlendirme 2
Şiir Yaz
Beslenme ile ilgili  baş harfleri kullanarak şiir(akrostiş) yaz.

B.........................................................................................

E.........................................................................................

S.........................................................................................

L.........................................................................................

E.........................................................................................

N.........................................................................................

M.........................................................................................

E.........................................................................................

Değerlendirme 3

Resimlerle Anlat
Aşağıdaki alana sağlıklı bir çocuğun yaptığı beslenme davranışlarını gösteren bir 

resim çiz, boya ile renklendir.

Altındaki satıra bu çocuğun neden sağlıklı olduğunu bir cümle ile anlat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Yiyeceklerim Temiz mi?

Nurcan'ın karnı acıkmıştı. Akşam yemeğine de daha çok vardı.  Ara öğün olarak 

bir şeyler yemek istedi.  Annesi marketten yeni gelmişti. Poşetin içindeki elmaları 

görünce…

………………………………………………………………………………

……………………. …………………………………………………

Anneni, babanı ya da bir büyüğünüzü mutfakta yemek yaparken izle.  Ne gibi 

temizlik kurallarını uyguladıklarını  not al ve anlat.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………...................................................

Aşağıda iki farklı mutfak resmi var. İncele. Sen olsan hangi mutfakta yemek 

yemeği tercih edersin? Neden?
Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 

Yukarıdaki hikayeyi nasıl tamamlarsın?

Nurcan'ın ne yapması gerekir?
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Nurcan'ın karnı acıkmıştı. Akşam yemeğine de daha çok vardı.  Ara öğün olarak 

bir şeyler yemek istedi.  Annesi marketten yeni gelmişti. Poşetin içindeki elmaları 

görünce…

………………………………………………………………………………

……………………. …………………………………………………

Anneni, babanı ya da bir büyüğünüzü mutfakta yemek yaparken izle.  Ne gibi 

temizlik kurallarını uyguladıklarını  not al ve anlat.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………...................................................

Aşağıda iki farklı mutfak resmi var. İncele. Sen olsan hangi mutfakta yemek 

yemeği tercih edersin? Neden?

Aşağıda satılan yiyecekleri incele. Hangisini tercih edersin? Neden?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Düşün - Tartış 
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Bu mikroplar çok sinirli!

Neden?

İşte size beslenmede dikkat etmemiz gereken temizlik kuralları. Resimleri incele 

ve bu kuralları tartış.

                                       Yemek yediğimiz araçlar temiz olmalıdır

Değerlendirme 1

……………………………………………

……………………………………………

Meyve ve sebzeleri 

yemeden önce yıkamalıyız.

Yemekten sonra bulaşıkları yıkamalıyız.

Yemekten önce ve sonra 

ellerimizi yıkamalıyız.

Yandaki resme göre mikroplar 
neden çok sinirli olabilir?

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre sıralayalım.

Düşün - Tartış 
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Yandaki resme göre mikroplar 
neden çok sinirli olabilir?

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre sıralayalım.

Değerlendirme 2 

Aşağıda resimlerlerde neler gördüğünü arkadaşlarınla konuş.

Yediğimiz meyve ve sebzeleri yıkamazsak ne olur? 

Düşün - Tartış 

1 2

3 4
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Acil Telefonlar

...../......./......

 Sevgili Günlük, 

  Bugün okulda heyecanlı dakikalar yaşadık. Hazırladığımız eğlence 

programını arkadaşlarımıza okul bahçesinde sunacaktık. Ama hava yağmurlu 

olduğu için bu etkinliği sınıfta yapmaya karar verdik. Sınıfa girdik, programı 

sunmak için bütün hazırlığımızı tamamladık. Her şey hazırdı. Ama tam bu 

sırada arkadaşlarımızdan birisi burnuna duman kokusu geldiğini söyledi. Bir 

anda hepimiz bu kokuyu almaya başladık. Telaşlandık. Bir de baktık ki  

klimamız yanmaya başlamış. Öğretmenlerimiz bizi sakince dışarıya çıkardı. 

Klimadan ateşler yükseliyordu. Öğretmenlerden biri hemen acil telefon 

numaralarından biri olan 199'u, yani itfaiyeyi aradı. İtfaiye görevlileri gelene 

kadar müdürümüz okulda bulunan yangın söndürücü tüpünü alıp ilk 

müdahaleyi yaptı. Bu sırada siren seslerini duyduk. İtfaiye görevlileri 

okulumuza gelmişlerdi. Hemen gerekli müdahaleyi yapıp ateşi söndürdüler. 

Bizleri de artık endişe etmemize gerek olmadığını söyleyerek rahatlattılar. 

 Bugün anladım ki sevgili günlük: yangın, kaza, yaralanma, hırsızlık gibi 

olaylarda acil telefon numaralarını bilmek çok önemliymiş. 

  İyi geceler sevgili günlük.

Asrın

Bu hikayeye benzer bir olay yaşadın mı? Yaşadıysan ne yaptınız?

Bu bölümde acil durumlarda arayacağımız 
telefon numaralarını öğreneceğiz.
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Aşağıdaki telefon tuşlarını kullanarak acil telefon numaralarını doldur.

İTFAİYE :

ORMAN YANGINI :

SİVİL SAVUNMA :

POLİS İMDAT :

ACİL YARDIM :

Düşün - Bul
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Yukarıdaki yazıda Milhan hangi numarayı ve kimi aramış?

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

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

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

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

Milhan'ın yaptığı yanlış neydi? Açıkla.

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

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

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

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

Acil bir durum olduğunda adresimi tarif etmeliyim. Aşağıya adresini yaz ve öğren.

Düşün - Yaz

Milhan okuldan eve gelmişti. O gün okula itfaiye ekibi gelip çocuklara bilgi 

vermişti. Milhan  itfaiyenin telefon numarasının kaç olduğunu öğrenmişti. 

Milhan ev telefonunu alarak itfaiyenin  numarasını çevirdi. Telefonu bir görevli 

açmıştı. Görevliye evde yangın çıktığını söyledi. İtfaiye ekibi yola çıktı. 

Milhan'ın evine gelen itfaiye ekibi yangın olmadığını gördü. Milhan yaptığından 

büyük pişmanlık duydu. Görevlilerden özür diledi. Acil telefon numaraları 

gereksiz yere meşgul edilmemeliydi.
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Yukarıdaki yazıda Milhan hangi numarayı ve kimi aramış?

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

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

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

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

Milhan'ın yaptığı yanlış neydi? Açıkla.

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

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

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

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

Acil bir durum olduğunda adresimi tarif etmeliyim. Aşağıya adresini yaz ve öğren.

Acil numaraları eşleştir.  Verilen  durumlarda hangi acil numaraları ararsın? 

Anneniz bayıldı.

Komşunuzun evi yanıyor.

Trafik kazası oldu.

Orman yangını çıktı. 

Evde yangın çıktı

199

155

112

177

Düşün - Yaz

Düşün - Bul
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Değerlendirme 

Aşağıdaki gibi bir acil durum kartı oluşturalım.

Acil Durum Kartım

ACİL DURUM KARTIM
Adım

Soyadım

Adresim

Acil durumda 

yakınlarımdan 

ulaşılacak kişiler 

ve numaraları

......... Tel: .........................................

......... Tel: .........................................
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Kazalardan Korunalım

Aşağıdaki resimde neler oluyor? Tehlikeli durumlar nelerdir?

Evinizde kazaya sebep olan hangi eşyalar var? Boşluklara yaz.

ÜTÜ

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz
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Resimdeki kişi hangi meslekle uğraşıyor olabilir? Başına niçin şapka takmıştır? 

Başka hangi meslekte çalışan kişiler 
koruyucu şapka takarlar? Yaz.

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

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

Kaynak işi yapan Halil Amca gözlerine 

koruyucu gözlük takmaktadır. Eline ise 

koruyucu eldiven giymiştir. Böylelikle 

güvenli bir şekilde işini yapıyor. Halil Amca 

bu koruyucu eşyaları kullanmasaydı neler 

olurdu? Tehlikeli işlerle uğraşırken 

önceden önlem almak önemli midir? 

Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

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

Ahmet evde bulunan temizlik 

malzemeleriyle oynamak istiyor. Sence bu 

doğru mu? Ona ne söylemek istersin?

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

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

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 
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Tehlikeli Maddeler

Bu bölümde tehlikeli maddelerden 

neden uzak durmamız gerektiğini öğreneceğiz.

Bu malzemeler 

yanlış yerlerde 

kullanılırsa neler olabilir?

Gübreyi nerede kullanırız?

Temizlik malzemeleri nerede kullanılır?

İlaçlar nerede kullanılır?

Mazot nerede kullanılır?

Gübre Tarımsal İlaçlar Temizlik Malzemeleri Mazot

Bunları biliyor muyuz?

Tarımsal ilaç, deterjan, gübre gibi maddeleri kullanırken mutlaka  koruyucu 

maske ve eldiven kullanılmalıdır. Bu ilaçların insan sağlığına birçok zararları 

vardır. Çevrenizde büyükleriniz tarım ilacı atarken yakınında durmayınız. 

Onlara bu ilaçları kullanırken koruyucu maske kullanmalarını söyleyiniz.

Aşağıdaki çocuk ne yapıyor? Ona ne söylemek istersin?

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

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

Düşün - Yaz
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İlk Yardım

Okulda, evde,  kaza ve acil durumlar yaşanabilir. Bunlar:

1. Düşme, çarpma durumunda yaralanabiliriz.

2. Burnumuz kanayabilir.

3. Sivri ve kesici aletlerle yaralanabiliriz.

4. Yangın, deprem gibi durumlarda zor durumda kalabiliriz.

Yandaki afiş 

ne anlatıyor olabilir?

Yapmamız Gerekenler: Acil Yardım Çağrısı

SAKİN OL

PANİK

YAPMA

YARDIM

ÇAĞIR

İLK YARDIMIN 

YAPILMASINI 

SAĞLA

Düşün - Tartış 
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Ne Yapmalıyım?

 Sakin ol.1.

 Başına toplanan kişileri uzaklaştır.2.

 Rahatça nefes almasını sağla.3.

 Bayılan kişinin ayaklarını hafif yukarıya kaldır. 4.

 Hemen büyüklerinden yardım iste.5.

Arkadaşın tenefüste bayıldı.

Yapman gerekenler:

 Burnunu baş ve işaret parmaklarınla 1. 

    hafifçe sık.

 Kanamanın durmasını bekle.2.

 Kesinlikle burnuna bir şey sokma.3.

 Hemen öğretmenlerine  veya büyüklerine haber ver.4.

Burnun kanıyorsa;

 Panik yapma.1. 

 Kanayan yerin yukarısından hafifçe sık.2.

 Hemen büyüklerinden yardım iste.3.

 Daha büyük bir olaysa hemen 112 ambulansı ara.4.

Elin kanıyorsa;

Herhangi bir yerini çarptıysan;

Çarptığın yere buz  koy.1. 
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İki kişilik gruplarla acil yardım afişi hazırlayalım.

Eğlen, Öğren, Uygula
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Acil durumlarda neler yapman gerektiğini yaz.

Burnun kanıyor.

Arkadaşın bayıldı.

Okulda yangın çıktı.

Eve hırsız girdi.

Orman yanıyor.

ACİL DURUM YAPACAKLARIM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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