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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

KKTC
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR.

Bu kitap KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır. 
Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.
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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!

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881 - 1938)
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ÖNSÖZ

 Sevgili çocuklarımıza zorunlu temel eğitimlerinde; bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini 

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

gelişimler sağlayacak eğitim fırsatlarının sunulması önemlidir.

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

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

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

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

kazandırmak Hayat Bilgisi dersinin temel amacıdır. 

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

kendilerini değerli ve sevilen birer birey olarak hissetmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır. 

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

kurmayı öğrenmeleri ana hedefler arasındadır. Ayrıca bu programda çocukların alacakları 

karar ve 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.

  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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Bölüm 1
Bireysel Gelişimim

Etkinlik Simgeleri

Düşün-Tartış

Araştırma

Resim ve BoyamaBulmaca

Yazı Yazma

 Amaç
 Bu programın amacı, kendini tanıyan ve seven, tehlike ve istismardan koruyabilen, 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

Ben Kimim?  15

Herkes Değerlidir  22

Değerlendirme  24

Hepimiz Eşitiz. Empati Kuralım!  26

Farklılıklarımız  31

Değerlendirme  34

Değerlendirme  35

Dün Bugün Yarın  36

Değerlendirme  41

Hayır Diyebilirsin  42

Güvenliğim  48

Güvenli Oyun Oynama Yerleri  52

Evde Güvenlik kuralları  54

Değerlendirme  59

Etik ve Etik Olmayan  61

Sorumluluk Projesi  72

Değerlendirme  74

Değerlendirme  76
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Geçen yıllarda Hayat Bilgisi 

dersinde öğrendiklerimizi 

bir hatırlayalım.

Bireysel Gelişimim

Geçen yıl öğrendiklerimizi düşünerek, yukarıdaki Kavram bulutu içerisinde 

gördüğümüz kelimeleri  de kullanarak kısa bir hikaye oluşturup aşağıdaki boşluğa 

yazınız.

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Ben Kimim?

Bu bölümde kişisel özelliklerimizi tanıyarak 

kendimizi değerlendirecek, güçlü ve zayıf 

yönlerimiz üzerinde duracağız.
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Kurbağa Kumkum
Bir zamanlar birçok hayvanın bir arada yaşadığı bir orman varmış. Bu ormanda 

tüm hayvanlar çok iyi arkadaşmış. Her gün akşama kadar birlikte türlü türlü 

oyunlar oynarlarmış.  Bazen aralarında  tatsızlıklar da çıkarmış tabii. En çok da 

“Kurbağa Kumkum” huysuzluk edermiş. Çünkü hep onun istediği oyunlar oynansın 

istermiş. Günlerden bir gün, ormanda bütün yavru hayvanlar yine birlikte 

oynuyorlarmış. Kurbağa Kumkum her zamanki gibi zıplama yarışı yapmak istemiş, 

diğer yavrular kabul etmişler. Tabii Kurbağa Kumkum kazanmış yarışı. Ardından 

Tavşan Tomtom da koşu yarışı yapmayı önermiş. Ama Kurbağa Kumkum 

istememiş, zıplama yarışının sanki nesi varmış. Diğer yavrular tavşan ile birlikte 

başlayınca koşu yarışına, bizimki söylene söylene  yerleşmiş bir dere kenarına. 

“Keşke herkes bana benzeseydi. Hep benim istediklerimi isteselerdi. Böylece hep 

benim istediğim oyunlar oynanırdı.” diye düşünerek tatlı bir uykuya dalmış. 

Birazdan bir kalabalık sarmış etrafını.  Ama o da ne? “Tavşan Tomtom.” “Zürafa 

Zumzum,” “Fil Fumfum” hepsi aynı kendisi gibi bir kurbağa olmamış mı? Hadi! 

zıplama yarışı yapalım, demişler. Çok sevinmiş Kurbağa Kumkum; hemen kabul 

etmiş bu teklifi.  Saatlerce zıplayıp durmuşlar. Sonunda sıkılmış Kurbağa Kumkum. 

Biraz serinlemek için dereye atlayacakmış, ama tüm arkadaşları aynı anda 

serinlemek için dereye atlayınca ona yer kalmamış. Bari biraz sevdiğim 

yiyeceklerden yiyeyim diye düşünmüş, ama boşuna... Çünkü herkesin en sevdiği 

yiyecekler, onun en sevdiği yiyecekler olduğu için zaten çoktan bitmemiş mi? Hadi 

biraz da başka bir oyun oynayalım sıkıldım demiş. Ama herkes sadece zıplama 

oyunu oynamak istiyormuş kimseyi ikna edememiş. “Öff! Herkesin  bana 

benzemesi ne kadar da sıkıcıymış. Keşke her şey eski haline dönse, diye 

hayıflanırken, “Haydi Kumkum, Haydi uyan! Şimdi “Şempanze Şamşam'ın istediği 

daldan dala atlamaca oyununu oynayacağız.” sesleri ile uyanmış Kumkum… 

Meğer gördüğü bir rüyaymış. Oh, iyi ki rüyaymış, diye düşünmüş ve büyük bir 

sevinç ile arkadaşlarının arasına katılmış.”

Düşün - Tartış 
1.  Kurbağa Kumkum rüyasında neler hissetti?

2. Kurbağa Kumkum neden böyle hissetmiş olabilir?

3. Herkesin aynı yönde güçlü olmasının getirdiği sakıncalar neler oldu?

Kurbağa Kumkum'un en güçlü yönü zıplamakken Şempanze 

Şamşam'ın daldan dala atlamaktır. Siz de kendinizin  güçlü ve 

zayıf yönlerinizi  düşünerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Güçlü Yönlerim Zayıf Yönlerim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şimdi bunları aşağıdaki boşluklara çizerek gösterelim. Elde 

ettiğimiz sonuçları arkadaşlarımızla paylaşalım.
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Sevdiğim Yönlerim Sevmediğim Yönlerim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış 

Aşağıdaki sorular üzerine düşünüp konuşalım.

Düşün - Tartış 

* Kendinizin hangi yönlerinden hoşlanıyorsunuz? 

   Sınıftaki herhangi biri de aynı  

   şeyden hoşlanıyor mu?

* En iyi yapabildiğiniz şey nedir? 

* Bir başarınızı söyleyin. 

* Kimin yerinde olmak isterdiniz? Neden?

* İleride ne olmayı umut ediyorsunuz? 

* Değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Neden?

* Eğer her hangi birinin yerinde olsaydınız 

   kendinizle arkadaş olur muydunuz?

* Nasıl bir arkadaş olmayı isterdiniz?

Gerçekten 

iyi koşarım.

Ben dans etmek

için doğmuşum.

Ablan olmak 

hoşuma gidiyor.
Ben gerçekten

iyi bir ressamım. Piyano çalmayı

seviyorum.

Düşün - Tartış 
Aşağıda bazı arkadaşlarımızın kendilerine yönelik başarı öyküleri verilmiştir.

Ece'nin geçen haftaki  matematik sınavı pek iyi geçmedi. Bu 

Ece'yi çok üzdü. Üzüntüsünü   azaltmak için farklı bir şey 

yapmak istedi. Resim yapmaya karar verdi. Ortaya o kadar 

güzel bir resim çıktı ki resim öğretmeni bir hafta boyunca o 

resmi sergiledi.

Zeynep annesine mutfakta yardım etmeyi çok seviyor. Aslında 

yemek yapmak ve onları başkalarına ikram etmek de ilgisini 

çok çekiyor. Dün annesinin yardımıyla kurabiye yaptı. Herkes 

çok beğendi. Zeynep de  çok mutlu oldu.

Gazi ile Selin 3. sınıf öğrencisidir. Bir gün sınıfta serbest 

zaman etkinliği sırasında birlikte bir hikaye yaratmaya karar 

verdiler. Gazi hikayeyi yazdı Selin ise resimledi. Ortaya çıkan 

hikaye çok beğenildi. Öğretmen bütün sınıfa örnek göstererek 

herkesin böyle bir hikaye yaratmasını istedi.

Meyra hayvanları çok sevmektedir. Her fırsatta onlara yemek 

artıkları verip su koymaya çalışmaktadır. Yaklaşan soğuk kış 

günlerinde korunmaları için evinin bahçesindeki uygun bir yere 

karton ve tahtalardan bir kedi korunağı yaptı.

Hüseyin sınıfın en uzun boylusudur. Sınıfta  biraz yukarıda 

bulunan dolaplardan bir şey alınması gerektiğinde Hüseyin'den 

yardım alınır. Arkadaşlarına bu konuda yardımcı olan Hüseyin 

kendini mutlu hissetmektedir.
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Düşün - Yaz

Yan sayfadaki arkadaşlarımızın hikayelerini okuduk. Şimdi siz kendinizi çok 

başarılı hissettiğiniz bir anıyı veya durumu düşünün. Aşağıdaki boşluğa yazıp 

arkadaşlarınızla paylaşın. Daha sonra ise bir arkadaşınızın hikayesini yanına 

yazınız.

Ben Arkadaşım

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Her bireyin başarılı olduğu yönleri vardır. Bunu farketmek ve 

güçlü  yönlerimiz üzerine çalışmak yeteneklerimizi daha da 

geliştirip hayallerimize ulaşmamızı sağlayacaktır. Bunun 

yanında daha az başarılı olduğumuz zayıf yönlerimiz de vardır. 

Zayıf yönlerimizi çalışarak geliştirebiliriz. 

Kendimizi ve çevremizdeki insanları başarıları ve 

başarısızlıklarıyla olduğu gibi kabul etmeliyiz. Önemli olan 

kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sevmemizdir.

Eğlen, Öğren, Uygula

Kalemlerimizi Bulalım 

1.  Bir sepetin içine herkes bir kalemini bıraksın.

2. Öğretmenimiz bu kalemleri sepet içerisinde karıştırsın 

ve sonra sırayla sepetten kalemlerimizi  bulup alalım.             

Düşün - Bul

1.  Kimler zorluk çekmeden kalemini bulabildi?

2. Hangi özelliklerine bakarak kalemlerinizi ayırabildiniz?

3. Kalemlerin farklı görünüşte olması onların yazı yazmasını engeller mi?

4. Diyelim ki sepete kalemler yerine insanları koyduk. İnsanların ya da 

    kalemlerin bu farklılıkları onları diğerlerinden daha iyi ya da kötü yapar mı?

5. Herkes ya da her şey birbirinin aynı olsaydı ne tür problemlerle karşılaşırdık?

Bu sorulardan çıkardığımız sonuç:

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

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

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

............................................................................................................................................
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Herkes Değerlidir

BAŞARMAK

Bir zamanlar hayvanlar âleminin sevimli yaratıklarından kurbağalar, kendi 

aralarında bir yarışma düzenlemiş. Hedefin yüksek bir tepeye çıkmak olduğu bu 

yarışmaya kalabalık bir kurbağa sürüsü de seyirci olarak katılmışlar. 

Seyircilerden hiçbir kurbağa, yarışçıların bu yüksek tepeye çıkabilmesine ihtimal 

vermediği gibi “Zavallı arkadaşlarımız, asla başaramayacaksınız, vazgeçin bu 

sevdadan!” diye sesleniyorlarmış. Seyircilerin bu bağrışları sonucu azmini yitiren 

yarışmacılar, teker teker yarışmayı bırakmışlar. Sadece bir kurbağa, ümitleri 

tükenen diğer arkadaşlarına inat, büyük bir gayret ve çaba sonucu tepeye 

çıkmayı başarmış.

Hayretler içinde kalan diğer arkadaşları bu mücadeleyi nasıl kazandığını merak 

etmişler. Kazanan kurbağanın yanına yaklaşarak “Bunu nasıl başardın, bu başarının 

sırrı nedir?” diye sormuşlar. Ne yazık ki cevap alamamışlar.

Çünkü kulakları duymuyormuş.

Düşün - Tartış 

Bu hikayeyi sınıfta canlandıralım. Canlandırdıktan sonra aşağıdaki soruları 

cevaplayalım.

1. Başaran kurabağanın yerinde sen olsaydın ne hissederdin?

2. Başarmasının sebebi neydi?

3. Diğer kurbağalar bu olaydan ne öğrenmiş olabilirler?   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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çıkmayı başarmış.

Hayretler içinde kalan diğer arkadaşları bu mücadeleyi nasıl kazandığını merak 

etmişler. Kazanan kurbağanın yanına yaklaşarak “Bunu nasıl başardın, bu başarının 

sırrı nedir?” diye sormuşlar. Ne yazık ki cevap alamamışlar.

Çünkü kulakları duymuyormuş.

Düşün - Tartış 

Bu hikayeyi sınıfta canlandıralım. Canlandırdıktan sonra aşağıdaki soruları 

cevaplayalım.

1. Başaran kurabağanın yerinde sen olsaydın ne hissederdin?

2. Başarmasının sebebi neydi?

3. Diğer kurbağalar bu olaydan ne öğrenmiş olabilirler?   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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Sevgidir gönlüm lisanı, 

Başka dil yok at tasanı, 

Yaklaştırıyor insanı, 

Sevgi saygı, sevgi saygı.

Kalbimdir sevgi adası, 

Başımdır ilim odası, 

Başka yoktur bir modası, 

Sevgi saygı, sevgi saygı.

Sevin insan, sevin canlar, 

Böyle gelir mutlu günler, 

Kazanır her dem sevenler, 

Sevgi saygı, sevgi saygı.

                          ALİ UZUN

Aşağıdaki harflerle başlayan bir şiir yazınız 

(Akrostiş çalışması).

S………………………..

E………………………

V……………………..

G………………………

İ…………………………

Düşün - Yaz

Sınıf Ağacımızı Yapalım

Sınıfımızda resimdeki gibi bir ağaç yapalım. Bu ağacın üzerine herkese ayrılmış 

bir yaprak (meyve de olabilir) olsun. Bu yapraklara herkesin kendine özgü 

özelliklerini  yazalım. Ağacımızı sınıf köşemize asalım. Farklılıklara saygı 

gösterelim.

Değerlendirme
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Hepimiz Eşitiz. Empati Kuralım!

Hiç başka birinin yerinde olmayı düşündünüz mü? 

Buna örnekler verebilir misiniz?

Bu etkinlikte başka biri olacaksınız. Kendinizi 

sizden oldukça farklı birinin yerine koyacaksınız. 

Aşağıda bu farklı kişiler verilmiştir.

Aşağıda farklı durumlar verilmiştir. Sınıfça gruplara ayrılıp her grup bir durum 

için soruları cevaplasın. Sonuçları sınıfta paylaşalım.

Grup çalışması

1. Durum

Dünyaya engelli olarak geldiniz ve tekerlekli sandalye 

kullanmak zorundasınız. 

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

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

2. Durum

On bir yaşındasınız. Bebekliğinizden beri anneniz ile birlikte 

yaşıyorsunuz. 

Düşün - Yaz

3. Durum
On yaşındasınız. Kırsal kesimde bir çiftlikte yaşıyorsunuz. 

Babanız çiftçi, anneniz ise koyunlara, ineklere ve tavuklara 

bakıyor.

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

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

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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6. Durum

Siz burada doğmuşsunuz, ama anne ve babanız başka bir 

ülkeden buraya gelmiş. Güzel bir restoran işletiyorlar. Restoranın 

üstündeki odalarda kardeşinizle birlikte yaşıyorsunuz. Okuldan 

sonra kardeşinizle restorandaki işlere yardım ediyorsunuz.

5. Durum

Aileniz çok zengin. Annenizin çalışması gerekmiyor. Evde 

ev işlerine yardım edenler var.

4. Durum

 Uzağı pek iyi göremiyorsunuz.

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı? ...................................................

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

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

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

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

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

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

7. Durum

Siz daha bebekken aileniz ülkemize göç etmiş. Siz hem kendi 

dilinizi hem de şimdi bulunduğumuz ülkenin dilini konuşabiliyorsunuz. 

Böylece annenize ve büyüklerinize tercümanlık yapabiliyorsunuz.

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı? ...................................................

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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7. Durum

Siz daha bebekken aileniz ülkemize göç etmiş. Siz hem kendi 

dilinizi hem de şimdi bulunduğumuz ülkenin dilini konuşabiliyorsunuz. 

Böylece annenize ve büyüklerinize tercümanlık yapabiliyorsunuz.

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı? ...................................................

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?
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8. Durum
Arkadaşlarınıza göre derslerinizi daha az seviyorsunuz. Odaklanmakta ve 

çalışmakta zorlanıyorsunuz.

Bireyler arasındaki fiziksel duygusal ve kültürel farklılıklar 

topluma neler kazandırır?

Toplumda yaşayan her insan kendisine has fizik yapısı, duygular 

ve kültür tiplerine sahiptir. Kişiler arasında fiziki, duygusal ve 

kültürel farklar toplum açısından büyük zenginlik yaratır. 

Toplumu meydana getiren kişiler arasında bu değişimler var 

olmasaydı herkes aynı olurdu ve farklı görüşler meydana 

gelmezdi. Kültür de oluşmazdı.

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

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

Bu kişi tanıdığınız olsa hangi alanlarda başarılı olabilir?

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

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

Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

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



3130

Bireysel Gelişimim Bölüm 1 Bölüm 1 

8. Durum
Arkadaşlarınıza göre derslerinizi daha az seviyorsunuz. Odaklanmakta ve 

çalışmakta zorlanıyorsunuz.

Bireyler arasındaki fiziksel duygusal ve kültürel farklılıklar 

topluma neler kazandırır?

Toplumda yaşayan her insan kendisine has fizik yapısı, duygular 

ve kültür tiplerine sahiptir. Kişiler arasında fiziki, duygusal ve 

kültürel farklar toplum açısından büyük zenginlik yaratır. 

Toplumu meydana getiren kişiler arasında bu değişimler var 

olmasaydı herkes aynı olurdu ve farklı görüşler meydana 

gelmezdi. Kültür de oluşmazdı.

Bu etkinlikte olan şey gerçek hayatta var mı?

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

Sizce böyle bir kişinin güçlü yönleri neler olabilir?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Kişinin durumu sizinle olan ilişkilerini (arkadaşlık, güven, özveri, hoşgörü vb.) 

etkiler mi?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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ÇATLAK KOVA

Hindistan'da bir sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük 

kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde 

ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova 

içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her 

gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronunun evine sadece bir buçuk 

kova su götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak 

kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. 

İki yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş.

“Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum.” demiş.

“Neden?” diye sormuş sucu. “Niye utanç duyuyorsun?” Kova “Çünkü iki yıldır 

çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine 

getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen 

emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun.” diye cevap vermiş. Sucu şöyle demiş 

“Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum .” 

Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki yabani 

çiçekleri ısıtan güneşi görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını 

kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya 

sormuş:

“Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç 

çiçek olmadığını fark ettin mi? Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve 

ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz 

ırmaktan dönerken sen onları suladın. İki yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp 

onlarla patronumun sofrasını süsleyebildim. Sen böyle olmasaydın, o evinde bu 

güzellikleri yaşayamayacaktı.”

Bu hikayeden nasıl bir sonuç çıkardınız?

Düşün - Yaz

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

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

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

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

Araştır

İnsan sevgisi içeren bir hikayeyi internet veya farklı kaynaklardan araştırıp 

bulalım. Aşağıdaki boşluğa yazalım.
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............................................................................................................................................

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

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

Araştır

İnsan sevgisi içeren bir hikayeyi internet veya farklı kaynaklardan araştırıp 

bulalım. Aşağıdaki boşluğa yazalım.
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Değerlendirme

Kim Nasıl Testi

Aşağıda verilenleri yazalım. Sınıf arkadaşlarımızın verdikleri cevaplarla 

karşılaştıralım, yanıtlar arasında farklılıklar oluştu mu? Tartışalım.

Sınıfta en iyi anlaştığım

Sınıftaki en çalışkan

Sınıftaki en güler yüzlü

Sınıftaki en dürüst

Sınıftaki en komik

Sınıftaki en şakacı

Sınıftaki en sessiz

Sınıftaki en konuşkan

Sınıftaki en hareketli

Sınıftaki en iyi

Sınıftaki en taklitçi

Sınıftaki en ciddi

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

Değerlendirme

Örnekte verildiği gibi “Farklılıklara Saygılı Ol” afişi tasarlayalım. Sınıfımızda 

sunalım.
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: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

: ................................................

Değerlendirme

Örnekte verildiği gibi “Farklılıklara Saygılı Ol” afişi tasarlayalım. Sınıfımızda 

sunalım.
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Dün, Bugün, Yarın

Bu Bölümde kendimizdeki değişimle 

birlikte kısa ve uzun vadeli planlarımızı 

gözden geçireceğiz.

Daha önceleri yapmak istediğiniz fakat 

tek başınıza yapamadığınız davranışlar 

nelerdir?

Dört-beş yaşlarındayken abimin bisikletine binmek için 

çok heveslenmiştim. Çok uğraşmama rağmen boyum 

pedallere yetişmemişti. Şimdi 8 yaşındayım, boyum 

uzadı. İki tekerlek üzerinde rahatça gidebiliyorum.

Sizin de daha önceleri yapamadığınız ancak şimdi yapabildiğiniz davranışlar var 

mı? Varsa nelerdir? Aşağıya yazınız.

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Her geçen yıl vücudumuz değişirken yeteneklerimiz de 

gelişiyor. Edindiğimiz bilgiler ve tecrübeler bizi geliştiriyor.

Düşün - Bul

Aşağıda verilen davranışları ilk kez hangi sınıfta yaptığınızı işaretleyiniz.

Yapabildiğim Davranışlar

Okula yalnız gidiyorum.

Bilgisayar kullanıyorum.

Bisiklete binebiliyorum.

Kahvaltı hazırlayabiliyorum.

Marketten yalnız başıma alışveriş yapabiliyorum.

İyi basketbol oynuyorum.

Ritmik sayma yapabiliyorum.

Mektup yazabiliyorum.

1. Sınıf    2. Sınıf   3. Sınıf

Yıllar geçtikçe büyüyüp gelişiyoruz. Yeteneklerimiz, bilgilerimiz, davranışlarımız 

da gelişip değişiyor. Dün yapamadığımız şeyleri bugün yapabilir hale geliyoruz. 

Peki gelecekte neler yapmayı hayal ediyor ve istiyorsun? Gelecekte hayal ettiğin 

kendini düşün ve aşağıya çiz.

Bul - Çiz
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Düşün - Tartış 

Almanya'ya gidip Almanca 

öğrenmek istiyorum.

Çiftlik kurmak istiyorum.

Ünlü bir bilim insanı olmak 

istiyorum. Dünyamıza yararlı 

buluşlar yapmak istiyorum.

Hayvanseverlerle birlikte sokak 

hayvanları için bir barınak kurmak 

istiyorum.

Elif'in Gelecekle İlgili Hedefleri

Gelecekte ne olacak, ne değişecek? Bunu hiç kimse bilmiyor. Biz sadece tahmin 

ediyoruz.  Her insanın kendine ait geleceği olur. Ben de gelecek hakkında 

düşünüyorum ve plan yapıyorum. Ben 2 yıl sonra ilkokuldan mezun olacağım. 

Şimdi 3. sınıfta okuyorum. İki yıl sonra ortaokula başlayacağım. 9 yıl sonra 

liseden mezun olacağım. Ben avukat olmayı çok istiyorum. Avukat olmak benim 

hayallerimden biri. Bunun için üniversitede hukuk eğitimi almak istiyorum.

Gelecekte eğitimli ve insan haklarına saygılı bir birey olup kendi ülkeme faydalı 

işler yapmak istiyorum. Ayrıca  benim için aile çok önemlidir. Bu yüzden  

gelecekte büyük bir aile kurmak arzusundayım. Çocuklarım için özenli ve ilgili bir 

insan olmak istiyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra  farklı ülkeleri 

gezeceğim. Dünyada farklı farklı güzel ülkeler var? Benim için bu çok ilginç. 

Başka ülkelere gidip oradaki kültürleri tanımak istiyorum. 

Hayat her zaman harika olmaz; bazen iyi, bazen kötü şeyler oluyor. Önemli olan 

güzel olaylarla mutlu olup zorluklarla baş edebilmektir. Ben amacıma ulaşmak 

için gayret edeceğim ve bunu başaracağıma inanıyorum.
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Düşün - Tartış 

Almanya'ya gidip Almanca 

öğrenmek istiyorum.

Çiftlik kurmak istiyorum.

Ünlü bir bilim insanı olmak 

istiyorum. Dünyamıza yararlı 

buluşlar yapmak istiyorum.

Hayvanseverlerle birlikte sokak 

hayvanları için bir barınak kurmak 

istiyorum.

Elif'in Gelecekle İlgili Hedefleri

Gelecekte ne olacak, ne değişecek? Bunu hiç kimse bilmiyor. Biz sadece tahmin 

ediyoruz.  Her insanın kendine ait geleceği olur. Ben de gelecek hakkında 

düşünüyorum ve plan yapıyorum. Ben 2 yıl sonra ilkokuldan mezun olacağım. 

Şimdi 3. sınıfta okuyorum. İki yıl sonra ortaokula başlayacağım. 9 yıl sonra 

liseden mezun olacağım. Ben avukat olmayı çok istiyorum. Avukat olmak benim 

hayallerimden biri. Bunun için üniversitede hukuk eğitimi almak istiyorum.

Gelecekte eğitimli ve insan haklarına saygılı bir birey olup kendi ülkeme faydalı 

işler yapmak istiyorum. Ayrıca  benim için aile çok önemlidir. Bu yüzden  

gelecekte büyük bir aile kurmak arzusundayım. Çocuklarım için özenli ve ilgili bir 

insan olmak istiyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra  farklı ülkeleri 

gezeceğim. Dünyada farklı farklı güzel ülkeler var? Benim için bu çok ilginç. 

Başka ülkelere gidip oradaki kültürleri tanımak istiyorum. 

Hayat her zaman harika olmaz; bazen iyi, bazen kötü şeyler oluyor. Önemli olan 

güzel olaylarla mutlu olup zorluklarla baş edebilmektir. Ben amacıma ulaşmak 

için gayret edeceğim ve bunu başaracağıma inanıyorum.
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Senin gelecekle ilgili  hedeflerin neler?  Bunları gerçekleştirebilmek için ne 

yapman gerekir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

Düşün - Yaz

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

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

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

Eğlen, Öğren, Uygula

Şimdi, gelecekteki planlarımızla ilgili sınıf içinde bir canlandırma yapalım.

En iyi arkadaşım:………………….

En sevdiğim yiyecekler:……………

En sevdiğim renk:…………………

En sevdiğim şarkı:………………...

En sevdiğim kitap:………………...

En sevdiğim hayvan:……………….

En sevdiğim ders…………………..

Aşağıda verilen çizelgeyi doldurup saklayalım. Sınıf olarak belirleyeceğimiz bir 

zamanda tekrar açıp bakalım. İsteklerimizin değişip değişmediğini daha sonra 

kontrol edelim.

Zaman Kapsülü uygulaması 

Eğlen, Öğren, Uygula

Sınıfım:..................................................

Öğretmenim:........................................

Okuldaki eğitsel kollarım:.................

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

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

Okul sonrası aktivitelerim:................

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

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

Bu yıl olan en güzel olay: 

Bu yıl olan en kötü olay: 

Önümüzdeki yıl için hedeflerim:

10 yıl sonra ben:

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

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

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

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

Değerlendirme

Araştır

Seçtiğin bir dünya liderini veya bilim insanının hayatını araştırıp bulunuz. O kişinin 

hedeflerine ulaşırken yaşadığı zorlukları veya kolaylıkları öğrenerek sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. Bulduğunuz kişinin resmini aşağıya yapıştırınız.
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Senin gelecekle ilgili  hedeflerin neler?  Bunları gerçekleştirebilmek için ne 

yapman gerekir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

Düşün - Yaz

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

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

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

Eğlen, Öğren, Uygula

Şimdi, gelecekteki planlarımızla ilgili sınıf içinde bir canlandırma yapalım.

En iyi arkadaşım:………………….

En sevdiğim yiyecekler:……………

En sevdiğim renk:…………………

En sevdiğim şarkı:………………...

En sevdiğim kitap:………………...

En sevdiğim hayvan:……………….

En sevdiğim ders…………………..

Aşağıda verilen çizelgeyi doldurup saklayalım. Sınıf olarak belirleyeceğimiz bir 

zamanda tekrar açıp bakalım. İsteklerimizin değişip değişmediğini daha sonra 

kontrol edelim.

Zaman Kapsülü uygulaması 

Eğlen, Öğren, Uygula

Sınıfım:..................................................

Öğretmenim:........................................

Okuldaki eğitsel kollarım:.................

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

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

Okul sonrası aktivitelerim:................

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

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

Bu yıl olan en güzel olay: 

Bu yıl olan en kötü olay: 

Önümüzdeki yıl için hedeflerim:

10 yıl sonra ben:

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

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

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

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

Değerlendirme

Araştır

Seçtiğin bir dünya liderini veya bilim insanının hayatını araştırıp bulunuz. O kişinin 

hedeflerine ulaşırken yaşadığı zorlukları veya kolaylıkları öğrenerek sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. Bulduğunuz kişinin resmini aşağıya yapıştırınız.
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Hayır Diyebilirsin

Bu bölümde tehlikeli durumları ve bu 

durumlarla baş etme yollarını 

öğreneceğiz.

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 

Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesini hatırlayalım.

Kurt: Yeşil ormana gidersen yolun çok uzar. Ben kestirme bir yol biliyorum. 

       Seni götürebilirim.

Kırmızı başlıklı kız kurdun bu teklifi 

karşısında nasıl davranmalı?

Okula gidiş ve gelişlerde size zarar verebilecek teklifler neler 

olabilir? Tartışınız.

Yukarıda sıraladığınız teklifleri düşününüz. Karşınızdakine kendinize güvendiğinizi 

göstererek kararlı bir şekilde, teklifi nasıl reddedersiniz? Arkadaşlarınıza 

gösteriniz.

Yapmak istemediğiniz bir öneri ile karşılaştığınızda suçluluk duygusu 

duymadan kararlı bir şekilde “Hayır” demelisiniz. Hayır demekte zorlanıp 

yapmak istemediğiniz davranışlar için annenizden, babanızdan, 

öğretmeninizden ya da güvendiğiniz bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. 

İyi niyetli görünen kişilerin de tehlikeli olabileceğini unutmayınız.
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Hayır Diyebilirsin

Bu bölümde tehlikeli durumları ve bu 

durumlarla baş etme yollarını 

öğreneceğiz.

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış 

Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesini hatırlayalım.

Kurt: Yeşil ormana gidersen yolun çok uzar. Ben kestirme bir yol biliyorum. 

       Seni götürebilirim.

Kırmızı başlıklı kız kurdun bu teklifi 

karşısında nasıl davranmalı?

Okula gidiş ve gelişlerde size zarar verebilecek teklifler neler 

olabilir? Tartışınız.

Yukarıda sıraladığınız teklifleri düşününüz. Karşınızdakine kendinize güvendiğinizi 

göstererek kararlı bir şekilde, teklifi nasıl reddedersiniz? Arkadaşlarınıza 

gösteriniz.

Yapmak istemediğiniz bir öneri ile karşılaştığınızda suçluluk duygusu 

duymadan kararlı bir şekilde “Hayır” demelisiniz. Hayır demekte zorlanıp 

yapmak istemediğiniz davranışlar için annenizden, babanızdan, 

öğretmeninizden ya da güvendiğiniz bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. 

İyi niyetli görünen kişilerin de tehlikeli olabileceğini unutmayınız.
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Kimse vücuduma 

istemediğim şekilde

dokunamaz ve 

bana  vuramaz. 

Kimsenin beni 

rahatsız 

hissettirmeye 

hakkı yok.

Kimse bana 

yanlış bir şey 

yaptıramaz.

Kimse beni 

kandırıp 

zarar 

veremez.

Rahatsız hissettiğimizde demeye hakkımız vardır.Hayır 
Kimse rahatsız olabileceğiniz veya zarar görebileceğiniz bir şeyi 

size yaptırmak isteyemez.

Vücudunuza istemediğiniz şekilde dokunamaz ve size vuramaz.

Eğlen, Öğren, Uygula

Aşağıda verilen kelimeyi sen istersen boyayabilirsin.

HAYIR
Dikkat Edelim

Merhaba, annen 

seni okuldan 

benim almamı 

söyledi.

Parolayı söyle!

Parola mı?

Sen parolayı 

bile bilmiyorsun. 

Seninle 

gelemem!
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Kimse vücuduma 

istemediğim şekilde

dokunamaz ve 

bana  vuramaz. 

Kimsenin beni 

rahatsız 

hissettirmeye 

hakkı yok.

Kimse bana 

yanlış bir şey 

yaptıramaz.

Kimse beni 

kandırıp 

zarar 

veremez.

Rahatsız hissettiğimizde demeye hakkımız vardır.Hayır 
Kimse rahatsız olabileceğiniz veya zarar görebileceğiniz bir şeyi 

size yaptırmak isteyemez.

Vücudunuza istemediğiniz şekilde dokunamaz ve size vuramaz.

Eğlen, Öğren, Uygula

Aşağıda verilen kelimeyi sen istersen boyayabilirsin.

HAYIR
Dikkat Edelim

Merhaba, annen 

seni okuldan 

benim almamı 

söyledi.

Parolayı söyle!

Parola mı?

Sen parolayı 

bile bilmiyorsun. 

Seninle 

gelemem!
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Murat'ın Hikayesi

4. sınıf öğrencisi olan  Murat okuldan çıkmış eve doğru yol almaya başlamış. 

Yolda arkadaşıyla karşılaşmış. Arkadaşı “Haydi parka gidip biraz oynayalım ” 

demiş. Murat da kabul etmiş. Murat ile arkadaşı o kadar eğlenmişler ki havanın 

karardığının farkında değillermiş. 

           

Murat hava iyice karardığı için eve gitmek için yola çıkmış, ama evini bulamamış. 

O sırada yanında bir araba durmuş. Şoför  “Çocuk hava karardı, gel seni eve 

bırakayım.” demiş. Murat hemen kabul edip arabaya binmiş. 

Bu hikayede Murat'ın yaptığı hatalar nelerdir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Murat'ın yerinde sen olsaydın ne yapman gerekirdi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Aşağıda farklı durumlara ait ifadeler görüyorsunuz. Bu tür durumlarla 

karşılaştığınızda verebileceğiniz tepkiyi, verilen ifadelerden seçerek boşluklara 

yazınız.

Düşün - Bul

Çığlık atarım       “      “Hayır” derim            severek alırım   evet” derim

annemden izin almam gerektiğini söylerim    “         sizinle gelemem ” derim 

 “ yapalım ” derim        “ haklısın ” derim   “ kabul etmem haydi bozalım ” 

derim      kabul  ederim            teşekkür ederek almam doğru olmadığını söylerim 

birlikte giderim     

1. Yakınımız olduğunu söyleyen birinin teklifini     …………..…………….

2. Arkadaşım okul çıkışında bana: “Bize gidelim.” derse ……………………

3. Yolda tanımadığım biri beni kolumdan çekerse …………………………

4. İlk kez gördüğüm biri beni arabasına çağırırsa …………………………

5. Arkadaşımın “ Derse geç girelim. ” teklifini ………………………………...

6. Tanımadığım biri bana şeker verirse ……………………………………

7.  Arkadaşım teneffüste diğerlerinin oyunun bozalım derse ……………......
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demiş. Murat da kabul etmiş. Murat ile arkadaşı o kadar eğlenmişler ki havanın 

karardığının farkında değillermiş. 

           

Murat hava iyice karardığı için eve gitmek için yola çıkmış, ama evini bulamamış. 

O sırada yanında bir araba durmuş. Şoför  “Çocuk hava karardı, gel seni eve 

bırakayım.” demiş. Murat hemen kabul edip arabaya binmiş. 

Bu hikayede Murat'ın yaptığı hatalar nelerdir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Murat'ın yerinde sen olsaydın ne yapman gerekirdi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Aşağıda farklı durumlara ait ifadeler görüyorsunuz. Bu tür durumlarla 

karşılaştığınızda verebileceğiniz tepkiyi, verilen ifadelerden seçerek boşluklara 

yazınız.

Düşün - Bul

Çığlık atarım       “      “Hayır” derim            severek alırım   evet” derim

annemden izin almam gerektiğini söylerim    “         sizinle gelemem ” derim 

 “ yapalım ” derim        “ haklısın ” derim   “ kabul etmem haydi bozalım ” 

derim      kabul  ederim            teşekkür ederek almam doğru olmadığını söylerim 

birlikte giderim     

1. Yakınımız olduğunu söyleyen birinin teklifini     …………..…………….

2. Arkadaşım okul çıkışında bana: “Bize gidelim.” derse ……………………

3. Yolda tanımadığım biri beni kolumdan çekerse …………………………

4. İlk kez gördüğüm biri beni arabasına çağırırsa …………………………

5. Arkadaşımın “ Derse geç girelim. ” teklifini ………………………………...

6. Tanımadığım biri bana şeker verirse ……………………………………

7.  Arkadaşım teneffüste diğerlerinin oyunun bozalım derse ……………......
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Güvenliğim

Bu bölümde kendi güvenliğimiz için 

yapmamız gerekenler, kurallar ve 

uygulamalar hakkında çalışacağız.

“Arabayla yolculuk yapıyorduk. Ben babama trafik kurallarının önemini 

sordum. Tam o sırada karşımızda bir kaza oldu. Babam, hemen yardıma 

gitti. Geri geldiğinde de gördüklerini bize anlatmaya başladı.

-Kaza yapan arabaların ikisinde de tek bir kişi (yani sürücü) vardı. Kaza 

yapanlardan sadece biri emniyet kemeri takmıştı. Biz baktığımızda kemer 

takan sürücü hâlâ olayın şokunu atlatamamıştı, ancak emniyet kemeri takılı 

olduğu için kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. 

-Peki, o ambulans kimin için geldi?

-Bekle daha anlatmam bitmedi. O ambulans da yaralanan diğer sürücü için 

gelmişti. Emniyet kemeri takmayan bu sürücü başını direksiyona çarpmış ve 

ağır yaralanmıştı.

Annem sordu:

-Peki kazanın nasıl olduğu ile ilgili bir bilgin var mı?

-Duyduklarıma göre kemerini takmayan sürücü aynı zamanda telefonla da 

konuşuyormuş. Dikkati dağıldığından kırmızı ışığı göremeyip aniden yola 

çıkmış. Sonra da diğer sürücünün kullandığı arabaya çarpmış. Babamın 

bana trafik kurallarını anlatmasına gerek kalmadı. Trafik kurallarının 

önemini ve bu kurallara uyulmaz ise neler olabileceğini anlamıştım.

Bu hikayeden senin çıkardığın sonuç nedir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Düşün - Yaz
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Güvenliğim

Bu bölümde kendi güvenliğimiz için 

yapmamız gerekenler, kurallar ve 

uygulamalar hakkında çalışacağız.

“Arabayla yolculuk yapıyorduk. Ben babama trafik kurallarının önemini 

sordum. Tam o sırada karşımızda bir kaza oldu. Babam, hemen yardıma 

gitti. Geri geldiğinde de gördüklerini bize anlatmaya başladı.

-Kaza yapan arabaların ikisinde de tek bir kişi (yani sürücü) vardı. Kaza 

yapanlardan sadece biri emniyet kemeri takmıştı. Biz baktığımızda kemer 

takan sürücü hâlâ olayın şokunu atlatamamıştı, ancak emniyet kemeri takılı 

olduğu için kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. 

-Peki, o ambulans kimin için geldi?

-Bekle daha anlatmam bitmedi. O ambulans da yaralanan diğer sürücü için 

gelmişti. Emniyet kemeri takmayan bu sürücü başını direksiyona çarpmış ve 

ağır yaralanmıştı.

Annem sordu:

-Peki kazanın nasıl olduğu ile ilgili bir bilgin var mı?

-Duyduklarıma göre kemerini takmayan sürücü aynı zamanda telefonla da 

konuşuyormuş. Dikkati dağıldığından kırmızı ışığı göremeyip aniden yola 

çıkmış. Sonra da diğer sürücünün kullandığı arabaya çarpmış. Babamın 

bana trafik kurallarını anlatmasına gerek kalmadı. Trafik kurallarının 

önemini ve bu kurallara uyulmaz ise neler olabileceğini anlamıştım.

Bu hikayeden senin çıkardığın sonuç nedir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Düşün - Yaz
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Düşün - Yaz

Aşağıdaki trafik levhalarını gördüğümüz zaman neler yapmalıyız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İncele - Bul

Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Burada yanlışlıklar var mıdır?  Olması gereken 

doğruları aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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



5150

Bireysel Gelişimim Bölüm 1 Bölüm 1 

Düşün - Yaz

Aşağıdaki trafik levhalarını gördüğümüz zaman neler yapmalıyız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İncele - Bul

Yukarıdaki resmi inceleyiniz. Burada yanlışlıklar var mıdır?  Olması gereken 

doğruları aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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Siz nasıl bir alanda oyun oynamayı tercih edersiniz? Neden?

Kaç numaralı görsellerdeki alanlar oyun oynamak için uygundur? 

Diğerleri neden değildir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Oyun oynarken güvenliğimizi sağlamak da çok önemlidir. Evimizin bahçesi, 

parklar, spor sahaları, cadde ve sokaklara yakın tehlikesi olmayan boş alanlar 

güvenli oyun yerleridir.

Güvenli oyun yerlerinin özellikleri şöyledir:

1. Çocukların düşmeleri halinde yaralanmayı engellemek için kum, toprak, çimen 

gibi yumuşak yerler olmalıdır.

2. Oyun parkı içindeki oyun aletleri kesinlikle keskin kenar, sivri yüzey 

içermemelidir. Tahterevalli, zıpzıp gibi sallanan ya da hareket eden parçalar 

çocukların parmaklarını sıkıştırmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

3. Oyun alanı zemininde ayağın takılabileceği ağaç kökü, taş, ağaç dalı vb. 

şeyler bulunmamalıdır.

4. Bisiklet, yürüyüş rampalarının kenarında mutlaka korkuluklar bulunmalıdır.

Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz?

1-..............................................................................................................................

2-............................................................................................................................

3-............................................................................................................................

4-............................................................................................................................

5-.............................................................................................................................

Düşün - Yaz

Güvenli Oyun Oynama Yerleri

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Oyun oynayan çocuklar ve oyun alanları hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Tartışınız.                                                                                     

Düşün - Tartış 

1 2

3 4
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Siz nasıl bir alanda oyun oynamayı tercih edersiniz? Neden?

Kaç numaralı görsellerdeki alanlar oyun oynamak için uygundur? 

Diğerleri neden değildir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Oyun oynarken güvenliğimizi sağlamak da çok önemlidir. Evimizin bahçesi, 

parklar, spor sahaları, cadde ve sokaklara yakın tehlikesi olmayan boş alanlar 

güvenli oyun yerleridir.

Güvenli oyun yerlerinin özellikleri şöyledir:

1. Çocukların düşmeleri halinde yaralanmayı engellemek için kum, toprak, çimen 

gibi yumuşak yerler olmalıdır.

2. Oyun parkı içindeki oyun aletleri kesinlikle keskin kenar, sivri yüzey 

içermemelidir. Tahterevalli, zıpzıp gibi sallanan ya da hareket eden parçalar 

çocukların parmaklarını sıkıştırmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

3. Oyun alanı zemininde ayağın takılabileceği ağaç kökü, taş, ağaç dalı vb. 

şeyler bulunmamalıdır.

4. Bisiklet, yürüyüş rampalarının kenarında mutlaka korkuluklar bulunmalıdır.

Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz?

1-..............................................................................................................................

2-............................................................................................................................

3-............................................................................................................................

4-............................................................................................................................

5-.............................................................................................................................

Düşün - Yaz

Güvenli Oyun Oynama Yerleri

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Oyun oynayan çocuklar ve oyun alanları hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Tartışınız.                                                                                     

Düşün - Tartış 

1 2

3 4
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Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Düşün - Yaz

Elektrik kabloları ve prizlerle 

oynarsak elektrik bizi çarpabilir.

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

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

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

1

2

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

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

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

3

Evde Güvenlik kuralları

Aşağıda adresi verilen internet 

sayfasından “İş Güvenliği Macerası” isimli 

videoyu izleyebiliriz. 

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

Okan ile Eren okuldan eve geldikten 

sonra hemen ödevlerini bitirmişlerdi. 

Uzun zamandan sonra birlikte 

zaman geçirecekleri için 

heyecanlıydılar. Hemen “ Ne 

oynayalım?” diye düşünmeye 

başladılar. Tam o sırada “Hah 

buldum.” diyen Okan, çekmeceli 

dolabın üzerinde duran oyuncağa 

doğru ilerledi. Ancak boyu 

oyuncağa yetişmek için biraz kısa 

geliyordu. O da resimde görüldüğü 

gibi oyuncağa ulaşmaya çalıştı…

Bundan sonra olabilecekleri düşünelim. Birazdan ne olabilir? Tartışınız.

Okan ve Eren'in güvenli bir şekilde oyun oynaması için bu hikâyeyi siz nasıl 

tamamlarsınız? Aşağıya yazınız.

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Düşün - Yaz

Elektrik kabloları ve prizlerle 

oynarsak elektrik bizi çarpabilir.

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

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

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

1

2

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

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

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

3

Evde Güvenlik kuralları

Aşağıda adresi verilen internet 

sayfasından “İş Güvenliği Macerası” isimli 

videoyu izleyebiliriz. 

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

Okan ile Eren okuldan eve geldikten 

sonra hemen ödevlerini bitirmişlerdi. 

Uzun zamandan sonra birlikte 

zaman geçirecekleri için 

heyecanlıydılar. Hemen “ Ne 

oynayalım?” diye düşünmeye 

başladılar. Tam o sırada “Hah 

buldum.” diyen Okan, çekmeceli 

dolabın üzerinde duran oyuncağa 

doğru ilerledi. Ancak boyu 

oyuncağa yetişmek için biraz kısa 

geliyordu. O da resimde görüldüğü 

gibi oyuncağa ulaşmaya çalıştı…

Bundan sonra olabilecekleri düşünelim. Birazdan ne olabilir? Tartışınız.

Okan ve Eren'in güvenli bir şekilde oyun oynaması için bu hikâyeyi siz nasıl 

tamamlarsınız? Aşağıya yazınız.

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Bu şekilde evde meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak önlemleri düşünelim.

Aşağıya yazalım. 

Düşün - Tartış 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

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

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

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

5

Kazalar Önlemler
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Bu şekilde evde meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak önlemleri düşünelim.

Aşağıya yazalım. 

Düşün - Tartış 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

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

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

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

5

Kazalar Önlemler
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1-Oyun oynamak için çevrenizde bulunan güvenli yerler nerelerdir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

2-Cadde ve sokaklarda oyun oynamak ne gibi tehlikeler yaratır?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

3-Oyun oynamak siz çocukların en büyük hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken 

dikkat edilecek kurallar vardır. Bu kurallardan bildiklerinizi yazınız.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4-Neden güvenli yerlerde oyun oynamalıyız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Yanımızda büyüğümüz yokken ocağı kullanmamalıyız.

Ateş ve yakıcı araçlardan uzak durmalıyız.

Kesici aletleri, büyüklerden izin alarak ve onların yardımıyla  

kullanılmalıyız. 

Küvetten çıkarken annemizden veya bir büyüğümüzden  yardım 

istemeliyiz.

Islak ellerle prizlere dokunmamalıyız.

Oyun oynadıktan sonra mutlaka oyuncaklarımızı toplamalıyız. 

Çünkü toplanmayan oyuncakların üzerine basıldığında çeşitli 

kazalar meydana gelebilir.

Pencere ve balkon kenarları tehlikelidir. Bunlardan uzak durmalıyız.

Temizlik maddeleri kimyasal maddelerdir. Temizlik maddelerinin 

tadına bakmak, koklamak, dokunmak gibi davranışlar çeşitli 

organlarımızda kalıcı zararlara ve zehirlenmelere neden olabilir. Bu 

yüzden özellikle çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi temizlik 

maddelerinden uzak durmalıyız.

UNUTMAYIN! BU KURALLAR KENDİ 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİNDİR.

Değerlendirme
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1-Oyun oynamak için çevrenizde bulunan güvenli yerler nerelerdir?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

2-Cadde ve sokaklarda oyun oynamak ne gibi tehlikeler yaratır?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

3-Oyun oynamak siz çocukların en büyük hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken 

dikkat edilecek kurallar vardır. Bu kurallardan bildiklerinizi yazınız.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4-Neden güvenli yerlerde oyun oynamalıyız?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Yanımızda büyüğümüz yokken ocağı kullanmamalıyız.

Ateş ve yakıcı araçlardan uzak durmalıyız.

Kesici aletleri, büyüklerden izin alarak ve onların yardımıyla  

kullanılmalıyız. 

Küvetten çıkarken annemizden veya bir büyüğümüzden  yardım 

istemeliyiz.

Islak ellerle prizlere dokunmamalıyız.

Oyun oynadıktan sonra mutlaka oyuncaklarımızı toplamalıyız. 

Çünkü toplanmayan oyuncakların üzerine basıldığında çeşitli 

kazalar meydana gelebilir.

Pencere ve balkon kenarları tehlikelidir. Bunlardan uzak durmalıyız.

Temizlik maddeleri kimyasal maddelerdir. Temizlik maddelerinin 

tadına bakmak, koklamak, dokunmak gibi davranışlar çeşitli 

organlarımızda kalıcı zararlara ve zehirlenmelere neden olabilir. Bu 

yüzden özellikle çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi temizlik 

maddelerinden uzak durmalıyız.

UNUTMAYIN! BU KURALLAR KENDİ 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİNDİR.

Değerlendirme
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Bu bölümde etik olan ve etik olmayan 

davranışlar ile bunların yol açtığı 

durumları öğreneceğiz.

Etik
Olan

Etik 
Olmayan

Aşağıdaki tablodan kelimeleri bularak işaretleyiniz. Kelimeleri soldan sağa ve 

yukarıdan aşağıya arayınız.

Tahterevalli zıpzıp oyun parkı

rampa kum ebeveyn

çocuk bahçesi boş alan sokak

okul bahçesi boş arsa

Ç B E S İ O R S A M İ D T

Ç O C U K B A H Ç E S İ A

Ö Ş R C K F M F O L L U H

M A T U İ H P G Ü Z E L T

N L Y K Ğ J A K Ç S O N E

Z A U L Ü Ş M L S O Ş İ R

I N B O Ş A L A N K U M E

P Y I J H İ V Ş D A K K V

Z U E B E V E Y N K Ü L A

I L Ş İ P U T G H F D S L

P O K U L B A H Ç E S İ L

V B V B N D G Ş İ Ü S K İ

O Y U N P A R K I Ç M E R

Düşün - Bul

Etik Olan ve Etik Olmayan
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Bu bölümde etik olan ve etik olmayan 

davranışlar ile bunların yol açtığı 

durumları öğreneceğiz.

Etik
Olan

Etik 
Olmayan

Aşağıdaki tablodan kelimeleri bularak işaretleyiniz. Kelimeleri soldan sağa ve 

yukarıdan aşağıya arayınız.

Tahterevalli zıpzıp oyun parkı

rampa kum ebeveyn

çocuk bahçesi boş alan sokak

okul bahçesi boş arsa

Ç B E S İ O R S A M İ D T

Ç O C U K B A H Ç E S İ A

Ö Ş R C K F M F O L L U H

M A T U İ H P G Ü Z E L T

N L Y K Ğ J A K Ç S O N E

Z A U L Ü Ş M L S O Ş İ R

I N B O Ş A L A N K U M E

P Y I J H İ V Ş D A K K V

Z U E B E V E Y N K Ü L A

I L Ş İ P U T G H F D S L

P O K U L B A H Ç E S İ L

V B V B N D G Ş İ Ü S K İ

O Y U N P A R K I Ç M E R

Düşün - Bul

Etik Olan ve Etik Olmayan
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Yalancı Çoban
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde uzak bir köyde 

koyunları otlatan küçük bir çoban yaşarmış. Her gün koyunlarını alır, dağlara 

çıkarır, karınlarını doyururmuş. Akşam olunca köyüne geri dönermiş.

Küçük çoban köylülere bir şaka yapmış istemiş. Bağıra bağıra ''Yetişin kurt geldi 

koyunlarımı yiyooor yetişin!''  diye bağırmaya başlamış.

Bunu duyan köylüler koşarak gelmişler. Ama kurt falan yokmuş. Küçük çoban 

kahkaha ile gülüyormuş. ''Size şaka yaptım.'' demiş. Köylüler bu işe çok kızmış.

Gel zaman git zaman gerçekten kurt gelmiş. Koyunlara gizli gizli bakıyormuş. 

Karnı çok açmış.

Küçük çoban kurdu görmüş, ama tek başına onu kovamayacağı için köylülere 

çağırmış. ''Yetişin kurt geldi, gerçekten geldi!'' diye bağırmış. Ama köylüler ''Sen 

bizi kandırdın, yine şaka yapıp alay mı edeceksin?'' demişler. Hiç kimse ona 

inanmamış ve yardım etmemiş.

Kurt koyunların hepsini almış.

      Küçük çoban köylüleri kandırmanın cezası olarak koyunlarını kurda kaptırmış.   

     Çok ağlamış. O günden sonra bir daha hiç yalan söylememiş.

Düşün - Tartış 

Bir arkadaşınızın sürekli size verdiği sözü tutmadığını düşünün. Bu durumda onunla 

arkadaşlığınızı sürdürmek ister misiniz? Neden?

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

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

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

Düşün - Tartış 

Çok güzel yapmışsın 

Baran.

Şey aslında babamla 

birlikte yaptık.

İstemeden oldu 

özür dilerim.

Aşağıda verilen konuşmada Baran'ın hangi özelliği vurgulanmaya çalışılmıştır?
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Yalancı Çoban
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde uzak bir köyde 

koyunları otlatan küçük bir çoban yaşarmış. Her gün koyunlarını alır, dağlara 

çıkarır, karınlarını doyururmuş. Akşam olunca köyüne geri dönermiş.

Küçük çoban köylülere bir şaka yapmış istemiş. Bağıra bağıra ''Yetişin kurt geldi 

koyunlarımı yiyooor yetişin!''  diye bağırmaya başlamış.

Bunu duyan köylüler koşarak gelmişler. Ama kurt falan yokmuş. Küçük çoban 

kahkaha ile gülüyormuş. ''Size şaka yaptım.'' demiş. Köylüler bu işe çok kızmış.

Gel zaman git zaman gerçekten kurt gelmiş. Koyunlara gizli gizli bakıyormuş. 

Karnı çok açmış.

Küçük çoban kurdu görmüş, ama tek başına onu kovamayacağı için köylülere 

çağırmış. ''Yetişin kurt geldi, gerçekten geldi!'' diye bağırmış. Ama köylüler ''Sen 

bizi kandırdın, yine şaka yapıp alay mı edeceksin?'' demişler. Hiç kimse ona 

inanmamış ve yardım etmemiş.

Kurt koyunların hepsini almış.

      Küçük çoban köylüleri kandırmanın cezası olarak koyunlarını kurda kaptırmış.   

     Çok ağlamış. O günden sonra bir daha hiç yalan söylememiş.

Düşün - Tartış 

Bir arkadaşınızın sürekli size verdiği sözü tutmadığını düşünün. Bu durumda onunla 

arkadaşlığınızı sürdürmek ister misiniz? Neden?

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

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

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

Düşün - Tartış 

Çok güzel yapmışsın 

Baran.

Şey aslında babamla 

birlikte yaptık.

İstemeden oldu 

özür dilerim.

Aşağıda verilen konuşmada Baran'ın hangi özelliği vurgulanmaya çalışılmıştır?
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Aşağıda sözleri verilen “Yalancı Çoban” şarkısını 

 adresinden yardım alarak https://www.youtube.com/watch?v=vOeMd4bm2Sc

söyleyelim.

Eğlen, Öğren, Uygula

Yalancı Çoban

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde 

Bir küçük çoban varmış yalancılık yaparmış 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz

Sürüsünü alarak, kavalını çalarak 

Çıkmış bir gün kırlara çiçekli bayırlara 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

"Kurt var!" diye bağırmış köy halkını çağırmış 

Sopayı alan koşmuş, fakat kurt falan yokmuş 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

Herkes kızmış söylenmiş, çoban gülmüş eğlenmiş 

Hepinizi aldattım, kurt falan yoktur demiş 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

Günler geçmiş aradan kurt anlar mı şakadan 

Bir kocaman kurt dalmış, çobanı korku almış 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

"Kurt var!" diye bağırmış, köy halkını çağırmış 

Fakat kimse gelmemiş, yalancıyı kurt yemiş 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz

Düşün - Tartış 

Çoban köylülere nasıl bir şaka yapmış? 

Köylüler çobanın şakası karşısında nasıl davranmışlar?

Sürüye gerçekten kurt gelince köylüler ne yapmış? Neden?

Siz çobanın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

İnsanların güvenini kazanmak için ne yapmak ve ne yapmamak gerekir?
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Aşağıda sözleri verilen “Yalancı Çoban” şarkısını 

 adresinden yardım alarak https://www.youtube.com/watch?v=vOeMd4bm2Sc

söyleyelim.

Eğlen, Öğren, Uygula

Yalancı Çoban

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde 

Bir küçük çoban varmış yalancılık yaparmış 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz

Sürüsünü alarak, kavalını çalarak 

Çıkmış bir gün kırlara çiçekli bayırlara 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

"Kurt var!" diye bağırmış köy halkını çağırmış 

Sopayı alan koşmuş, fakat kurt falan yokmuş 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

Herkes kızmış söylenmiş, çoban gülmüş eğlenmiş 

Hepinizi aldattım, kurt falan yoktur demiş 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

Günler geçmiş aradan kurt anlar mı şakadan 

Bir kocaman kurt dalmış, çobanı korku almış 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz 

"Kurt var!" diye bağırmış, köy halkını çağırmış 

Fakat kimse gelmemiş, yalancıyı kurt yemiş 

Yalancı yalancı sana kimse inanmaz 

Yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz

Düşün - Tartış 

Çoban köylülere nasıl bir şaka yapmış? 

Köylüler çobanın şakası karşısında nasıl davranmışlar?

Sürüye gerçekten kurt gelince köylüler ne yapmış? Neden?

Siz çobanın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

İnsanların güvenini kazanmak için ne yapmak ve ne yapmamak gerekir?
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Özdeğerlendirme

Arkadaşlarınızın güvenini kazanmanızı sağlayacak sizin davranışlarınız nelerdir? 

Aşağıdaki kutucuklara bu davranışlarınızı yazınız ve istediğiniz renge boyayınız. 

Neden bu renge boyadığınızı arkadaşlarınıza açıklayınız.

Düşün - Yaz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış 

Davranışları ve konuşmaları doğru olan kişiler dürüst insanlardır. 

Dürüst davranışlarda bulunmak insanların bize güven duymasını sağlar. 

Dürüst bir kişi olmak için öncelikle her durumda doğruyu söylemeliyiz. 

Verdiğimiz sözleri tutmalıyız. 

Başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz. 

Kendimize verilen emaneti korumalıyız. 

Tüm bu güzel davranışlar etik davranışlardır.
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Özdeğerlendirme

Arkadaşlarınızın güvenini kazanmanızı sağlayacak sizin davranışlarınız nelerdir? 

Aşağıdaki kutucuklara bu davranışlarınızı yazınız ve istediğiniz renge boyayınız. 

Neden bu renge boyadığınızı arkadaşlarınıza açıklayınız.

Düşün - Yaz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Tartış 

Davranışları ve konuşmaları doğru olan kişiler dürüst insanlardır. 

Dürüst davranışlarda bulunmak insanların bize güven duymasını sağlar. 

Dürüst bir kişi olmak için öncelikle her durumda doğruyu söylemeliyiz. 

Verdiğimiz sözleri tutmalıyız. 

Başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz. 

Kendimize verilen emaneti korumalıyız. 

Tüm bu güzel davranışlar etik davranışlardır.
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Ödünç aldığım eşyayı ona zarar 

vermeden zamanında teslim ederim.

Olayları olduğu gibi değil de 

istediğim gibi anlatırım.

Yaşlılara ve engellilere yardım etmeyi 

çok seviyorum.

Hayvanları çok seviyor ve koruyorum.

Düşün - Bul

Beni Tercih Ediyor musun?

Aşağıda bazı davranışlara sahip kişiler vardır. Bu davranışları inceleyiniz ve hangi 

kişi veya kişilerle arkadaşlık yapabileceğinizi yanındaki kutucuklara işaretleyiniz. 

Nedenini de açıklayınız.

Düşüncelerimi çekinmeden ama 

arkadaşlarımı incitmeden söylerim.

Arkadaşlarımla konuştuklarımı 

herkese anlatırım.

Grup çalışmalarında sorumluluklarımı 

yerine getiririm.
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Ödünç aldığım eşyayı ona zarar 

vermeden zamanında teslim ederim.

Olayları olduğu gibi değil de 

istediğim gibi anlatırım.

Yaşlılara ve engellilere yardım etmeyi 

çok seviyorum.

Hayvanları çok seviyor ve koruyorum.

Düşün - Bul

Beni Tercih Ediyor musun?

Aşağıda bazı davranışlara sahip kişiler vardır. Bu davranışları inceleyiniz ve hangi 

kişi veya kişilerle arkadaşlık yapabileceğinizi yanındaki kutucuklara işaretleyiniz. 

Nedenini de açıklayınız.

Düşüncelerimi çekinmeden ama 

arkadaşlarımı incitmeden söylerim.

Arkadaşlarımla konuştuklarımı 

herkese anlatırım.

Grup çalışmalarında sorumluluklarımı 

yerine getiririm.
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Düşün - Yaz

Okuldan sonra mahalle arkadaşı olan Ecer, 

Meyra, Dilay, Mustafa ve Kemal birlikte 

oyun oynuyorlardı. Meyra yakan top 

oynamayı önerince diğerleri bunu kabul etti. 

Fakat Ecer iyi oynayamayacağını ve 

kaybedeceğini düşündüğü için oyuna katılmayı 

reddetti. 

Ecer'in davranışı doğru mu? Ecer ne yapmalı? Ona ne önerirsin?

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

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

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

Futbol oynamayı çok seven Efe, o gün sahada 

arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. Bir ara top 

saha dışına çıktı. Topu almak için koşan Efe 

yerde bir kağıt parçası gördü. Eğilip baktığı 

zaman bunun bir 50 TL olduğunu fark etti. 

Yerde bulduğu parayı kimseye sezdirmeden 

cebine koydu.  

Efe'nin davranışı doğru mu? Efe ne yapmalı? Ona ne önerirsin?

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

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

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

Doğru mu?

Hanife ağabeyinden aldığı oyun CD'sini yere düşürerek 

kırdı. Ağabeyinin CD kutusundan başka bir CD aldı. 

Onun haberi olana kadar CD'yi yerine koyacağını 

düşünmüştü. Ama öyle olmadı. O CD'yi de cihazdan 

çıkarırken çizmişti. Daha sonra abisinin CD'lerini 

öylece yerine koydu.

Düşün - Yaz

Yukarıdaki parçada Hanife'nin yaptığı yanlış davranışlar sırasıyla nelerdir?

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

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

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

Hanife ne yapmalıydı?
............................................................................................................................................

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

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

Ders bitiminde Sıla, Berfin ve Ali  oynamaya 

başladılar. Sıla cebinden çıkardığı iki çikolatadan 

birini Ali'ye verdi. Diğerini de kendisi yemeye 

başladı. 

Sıla'nın davranışı doğru mu? Sıla ne yapmalıydı?
............................................................................................................................................

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

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

Okuldan sonra mahalle arkadaşı olan Ecer, 

Meyra, Dilay, Mustafa ve Kemal birlikte 

oyun oynuyorlardı. Meyra yakan top 

oynamayı önerince diğerleri bunu kabul etti. 

Fakat Ecer iyi oynayamayacağını ve 

kaybedeceğini düşündüğü için oyuna katılmayı 

reddetti. 

Ecer'in davranışı doğru mu? Ecer ne yapmalı? Ona ne önerirsin?

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

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

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

Futbol oynamayı çok seven Efe, o gün sahada 

arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. Bir ara top 

saha dışına çıktı. Topu almak için koşan Efe 

yerde bir kağıt parçası gördü. Eğilip baktığı 

zaman bunun bir 50 TL olduğunu fark etti. 

Yerde bulduğu parayı kimseye sezdirmeden 

cebine koydu.  

Efe'nin davranışı doğru mu? Efe ne yapmalı? Ona ne önerirsin?

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

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

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

Doğru mu?

Hanife ağabeyinden aldığı oyun CD'sini yere düşürerek 

kırdı. Ağabeyinin CD kutusundan başka bir CD aldı. 

Onun haberi olana kadar CD'yi yerine koyacağını 

düşünmüştü. Ama öyle olmadı. O CD'yi de cihazdan 

çıkarırken çizmişti. Daha sonra abisinin CD'lerini 

öylece yerine koydu.

Düşün - Yaz

Yukarıdaki parçada Hanife'nin yaptığı yanlış davranışlar sırasıyla nelerdir?

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

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

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

Hanife ne yapmalıydı?
............................................................................................................................................

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

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

Ders bitiminde Sıla, Berfin ve Ali  oynamaya 

başladılar. Sıla cebinden çıkardığı iki çikolatadan 

birini Ali'ye verdi. Diğerini de kendisi yemeye 

başladı. 

Sıla'nın davranışı doğru mu? Sıla ne yapmalıydı?
............................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................
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 İnsanlarla konuşurken söylememiz gereken güzel sözler vardır:

Sabahları , gün ortasında , akşamları ise günaydın iyi günler iyi 

akşamlar, demeliyiz.

Birisinden bir şey isterken , deriz. Bize bir şey verilince lütfen

teşekkür ederim, deriz.

Hasta olan kişiye , deriz. geçmiş olsun

Yemek yerken yanımızdakiler deriz. afiyet olsun, 

Yemeği yapana , demeliyiz.eline sağlık

Bir yerden ayrılırken  deriz; birisi bizim yanımızdan hoşçakal

ayrılıyorsa ona da , deriz.güle güle

Sorumluluk Projesi

Yumurtamı Taşıyorum

Herkes evde bir yumurta haşlasın. Haşlanmış yumurtanın üzerine adını 

yazsın. Dilerseniz resimler de çizebilir, annenizden veya bir yakınızdan 

yardım alabilirsiniz. Bu yumurta iki hafta boyunca her gün sizinle okula 

gidip gelecek ve öğretmeniniz de yumurtanızı kontrol edecektir. İki 

haftanın sonunda yumurtayı sağlam bir şekilde tutuyorsanız 

öğretmeninizin belirlediği bir ödül kazanacaksınız. Unutmayınız: Sadece 

bir yumurta hakkınız var ve onu patlatırsanız öğretmene bildirmek 

zorundasınız. Aşağıdaki tabloyu sağlam günler için örnekteki gibi 

kullanabilirsiniz.

1. 

gün

2. 

gün

3. 

gün

4. 

gün

5. 

gün

6. 

gün

7. 

gün

8. 

gün

9. 

gün

10. 

gün

11. 

gün

12. 

gün

13. 

gün

14. 

gün
Yumurtam

İletişim Kurarken Etik Kurallar

İnsanlarla konuşurken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır.

1- Konuşan kişiyi yüzüne bakarak dinlemeliyiz. Ne söylediğini iyice 

anlamalıyız

2- Birisi bizimle konuşurken başka işlerle uğraşmamalıyız.

3- Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemeli, soracağımız şeyleri  

konuşması bitince sormalıyız.
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 İnsanlarla konuşurken söylememiz gereken güzel sözler vardır:

Sabahları , gün ortasında , akşamları ise günaydın iyi günler iyi 

akşamlar, demeliyiz.

Birisinden bir şey isterken , deriz. Bize bir şey verilince lütfen

teşekkür ederim, deriz.

Hasta olan kişiye , deriz. geçmiş olsun

Yemek yerken yanımızdakiler deriz. afiyet olsun, 

Yemeği yapana , demeliyiz.eline sağlık

Bir yerden ayrılırken  deriz; birisi bizim yanımızdan hoşçakal

ayrılıyorsa ona da , deriz.güle güle

Sorumluluk Projesi

Yumurtamı Taşıyorum

Herkes evde bir yumurta haşlasın. Haşlanmış yumurtanın üzerine adını 

yazsın. Dilerseniz resimler de çizebilir, annenizden veya bir yakınızdan 

yardım alabilirsiniz. Bu yumurta iki hafta boyunca her gün sizinle okula 

gidip gelecek ve öğretmeniniz de yumurtanızı kontrol edecektir. İki 

haftanın sonunda yumurtayı sağlam bir şekilde tutuyorsanız 

öğretmeninizin belirlediği bir ödül kazanacaksınız. Unutmayınız: Sadece 

bir yumurta hakkınız var ve onu patlatırsanız öğretmene bildirmek 

zorundasınız. Aşağıdaki tabloyu sağlam günler için örnekteki gibi 

kullanabilirsiniz.

1. 

gün

2. 

gün

3. 

gün

4. 

gün

5. 

gün

6. 

gün

7. 

gün

8. 

gün

9. 

gün

10. 

gün

11. 

gün

12. 

gün

13. 

gün

14. 

gün
Yumurtam

İletişim Kurarken Etik Kurallar

İnsanlarla konuşurken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır.

1- Konuşan kişiyi yüzüne bakarak dinlemeliyiz. Ne söylediğini iyice 

anlamalıyız

2- Birisi bizimle konuşurken başka işlerle uğraşmamalıyız.

3- Konuşan kişinin sözünü kesmeden dinlemeli, soracağımız şeyleri  

konuşması bitince sormalıyız.
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Aşağıdaki temada etik ile ilgili kavramlar gizlenmiştir. Bu kavramları bulup alttaki 

boşluklara yazınız.

1………………………  2……………………  3…………………………

4……………………    5……………………      

Bulmacada bulup sıraladığınız kavramlardan bir tanesini seçerek bu kavramla 

ilgili  aşağıdaki boşluğa bir hikaye yazınız.

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

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

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

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

Eğlen, Öğren, Uygula

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

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

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

............................................................................................................................................
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E
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P
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E

V

D

R

R

T

U

I

K

T İ K F Ö Ç Z

B N M Ç Ş L D

F G H J L N F

T Y U I O P G

Ü S T L Ü K Ü

Y U I O Ğ Ü V

R A L C D B E

U Y T R A S N

L S A E Y U M

Aşağıdaki davranışların etik olup olmadığını işaretleyiniz.

Davranışlarımız Etik Etik Değil

Kayra, sürekli arkadaşlarına zarar veriyor.

 Yaren, ödevlerini zamanında yapıyor. 

Berşan, Kayra, Kaan hep kavga ediyorlar. 

Berkay, derste sürekli konuşuyor ve arkadaşlarını  

konuşturuyor.

Meyra, Yurdumuzu, bayrağımızı, marşımızı sever.

Sıla, şekerlerinden birini Dilara'ya verdi,

Ceylin'e vermedi.

Gözde, ders araç-gereçlerini 

arkadaşlarıyla paylaşıyor

Büşra, yaşlılara ve engelli insanlara 

yardım etmeyi seviyor. 

Asel Emine ve  hayvanları seviyor ve koruyorlar. 

Duygu, sürekli arkadaşlarıyla alay ediyor.

Deniz arkadaşları ve  yüksek sesle müzik yaparak 

komşularını rahatsız ediyorlar.

Değerlendirme
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konuşturuyor.

Meyra, Yurdumuzu, bayrağımızı, marşımızı sever.

Sıla, şekerlerinden birini Dilara'ya verdi,

Ceylin'e vermedi.

Gözde, ders araç-gereçlerini 

arkadaşlarıyla paylaşıyor
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yardım etmeyi seviyor. 
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5. Olayları, ilgili olduğu davranışlarla eşleştiriniz. 

Görkem’in bir paket bisküvisi vardı.

Ali’ye ikram etti. Can’a ikram etmedi.

Yalan söylemek

Alp, sırasının üzerini temizlemek 

isteyen Kaan'a ıslak mendil verdi.

Doğru sözlü olmak

Yardımseverlik

Arda, Ali'nin cetvelini yanlışlıkla kırdı. 

Olayı olduğu gibi Ali'ye anlattı

Ayrımcılık

Tutumluluk

6. Aşağıdaki davranışlardan etik olanları işaretleyiniz.

( ) Yardımseverlik   ( ) Dürüstlük    ( ) Hoşgörülü olmak

( ) Kin tutmak  ( ) Doğruluk   ( ) Yalancılık

( ) Affetmek   ( ) Adil olmak        ( ) Hırsızlık

7. Aşağıdaki tabloyu önce kendiniz, sonra arkadaşınız için doldurunuz.

Benim Arkadaşımın

Adım-soyadım

Göz Rengi

Saç Rengi

En İyi Yapabildiğimiz

En Sevdiğimiz Renk

En Sevdiğimiz Meyve

En Sevdiğimiz Hayvan

En Çok Yapmaktan Hoşlandığımız

1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

A. Dünyanın en hızlı hayvanı………………………………

B. Dünyanın en büyük hayvanı……………………. ………

C. Dünyanın boyu en uzun hayvanı…………………………

D. Dünyanın en kötü kokan hayvanı……………………………

2. Aşağıdaki soruları sınıf arkadaşlarınızın özelliklerine göre doldurunuz.

A. Sınıfımızın en hızlı koşanı…………………………………….

B. Sınıfımızın en iyi resim yapanı……………………………. ….

C. Sınıfımızın en güzel konuşanı…………………………………

D. Sınıfımızın en güzel yazı yazanı………………………………..

3. Atatürk'ün insan sevgisini anlatan iki sözünü aşağıya yazınız.

4. Arkadaşlarınızla aranızda benzerlik ve farklılıkların olması arkadaşlık 

ilişkilerinizi nasıl etkiler? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

Değerlendirme
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............................................................................................................................................

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

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

Değerlendirme
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10. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına ( ), yanlış olanların ( ) koyunuz.D Y

A. (…) Trafik kurallarına uymak can güvenliğimiz için son derece önemlidir.

B. (…) Kırmızı ışıkta geçip yeşil ışıkta durmalıyız.

C. (…) Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız.

D. (…) Park halindeki arabaların arasından karşıya geçmemeliyiz.

E. (…) Kaldırımlarda oyun oynamamalıyız.

F. (…) Karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakıp geçmeliyiz.

G. (…) Gece yolda giderken koyu renkte kıyafetler giymeliyiz.

H. (…) Karşıdan karşıya geçerken varsa alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.

I. (…) Sarı ışık taşıtlar içindir.

J. (…) Trafik polislerinin olduğu yerlerde karşıya geçmeliyiz.

8. Aramızda bazı farklılıkların olması arkadaş olmamızı etkilemez. 

Çünkü 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

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

1 2 3

4 5 6

Sorun: ............................................................

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

9. Güvenli bir alanda oyun oynamadığınız zaman ortaya çıkabilecek bir sorun 

belirleyiniz. Bu sorunu çözmek için farklı çözüm önerilerini balığın kılçıklarına 

yazınız.
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11. Aşağıdaki konuşma balonlarıyla bu konuşmaları yapacağınız olayları gösteren 

    resimleri çizgi yardımıyla eşleştiriniz.

Tanımadığım kişilerin 

arabasına binemem.

Okula gitmeliyim. Şu anda 

sizinle oyun oynayamam.

Ailemin haberi olmadan 

sizinle gelemem.

Sizi tanımıyorum.

Tanısam da sizden 

ne yiyecek ne para alırım.
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Bölüm 2
Sağlığım
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Sağlığım

yangın
duyu

vucudum acilbaşhijyen

sağlık
mikrop

doktor
hissetme

ambulans
karaciğer

kulakgöz

dil

beyin
deri

ilaç

akciğerler

gövde

bacaklar

itfaiye

diş

koklama

kollar

polis 

burun

hastalık

temizlik

işitme
kalp

yardım

tatma
mikrop

hissetme

mide
görme

organ

enfeksiyon

dil

organ

duyu

Yıldız içerisindeki kelimeleri kullanarak ve geçen yıl öğrendiklerimizi de 

düşünerek kısa bir hikaye oluşturup aşağıdaki boşluğa yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

“Sağlık” konusu ile ilgili bilgilerimizi hatırlayalım. Mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsak 

sağlığımızı korumalıyız. Sağlığımızı koruyabilmek 

için önce vücudumuzu tanımamız gerekir.                                                                  

Vücudum

Düşün - Tartış 

Vücudumuzdaki her bölümün  bir 

görevi vardır. Vücudumuzdaki tüylerin 

bile bir görevi vardır.

Kaşlarımızın, kirpiklerimizin hatta burun 

kıllarımızın bile vücudumuzda bir görevi 

vardır. Sizce görevleri nelerdir?

Dizlerimiz, dirseklerimiz, baş parmağımız 

olmasaydı sizce ne olurdu?

Kaşlarımız ve kirpiklerimiz, saçlarımız gibi 

uzasaydı ne olurdu?

Hep birlikte vücudumuzun 

bölümlerini öğrenmeye ne dersiniz?
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Vücudumuzun Bölümleri

Vücudumuz  oluşur. Aşağıdaki üç bölümden

boşlukları doldurup vücudumuzun bölümlerini  

öğrenelim.

Düşün - Çiz

Vücudumuzun üç bölümden oluştuğunu gösteren şema çiziniz.

Vücudumuzu Tanıyalım

Düşün - Yaz

Başımızda bulunan kısımlar nelerdir?

Baş, ……………………….. ile gövdeye bağlanır.

Başın en sert kısmı  ……………………………. dır.

Gövde

Baş ile bacaklar arasında kalan bölüme ……………denir.

Gövde  bölümden oluşur. Bunlar: iki

Araştır

Düşün - Yaz

Göğüs boşluğu kemiklerle çevrilidir. 

Bu  yapıya.................................................. denir.

Baş
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Vücudumuzun Bölümleri
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Kollar ve Bacaklar

Düşün - Yaz

“Vücudum” şarkısını 

sınıfça birlikte söyleyelim. 
http://www.youtube.com/watch?v=aWth4xm2zv8

                

Kollar gövdeye ………………………. ile bağlanır.

 Bacaklar gövdeye ……………………… ile bağlanır.

VÜCUDUM

İki elim, iki kolum, bacaklarım var.

Her insanda bir burun bir de ağız var.

Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam?

Olur mu hiç üç kulak, dön de bir aynaya bak.

Vücudumuzun Kısımları

Düşün - Yaz

Vücudumuz ile ilgili boş bırakılan kısımları doldurunuz.

Bacak

Kalça
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Düşün - Tartış 

Duyu Organlarımız

Bu bölümde duyu organlarını, görevlerini,  

onları neden ve nasıl korumamız gerektiğini   

öğrenmeye ne dersiniz?                                     

Doğada birçok canlı ve cansız varlık vardır. 

Biz bunları görerek, duyarak, tadarak, kokusunu 

alarak, dokunarak bu varlıkları tanırız. Bu 

varlıkları, vücudumuzdaki bazı organları 

kullanarak tanırız.

Okuldan eve döndüğünüzde daha yemeği görmeden 

ne olduğunu nasıl tahmin edebiliyorsunuz?

Yemeğin çok lezzetli olduğunu hangi organımız 

sayesinde anlarız? 

Uçağın gürültüsünü hangi organımız sayesinde 

duyarız?

Neden yıkanıyoruz?
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Doğada birçok canlı ve cansız varlık vardır. 

Biz bunları görerek, duyarak, tadarak, kokusunu 

alarak, dokunarak bu varlıkları tanırız. Bu 

varlıkları, vücudumuzdaki bazı organları 

kullanarak tanırız.

Okuldan eve döndüğünüzde daha yemeği görmeden 

ne olduğunu nasıl tahmin edebiliyorsunuz?

Yemeğin çok lezzetli olduğunu hangi organımız 

sayesinde anlarız? 

Uçağın gürültüsünü hangi organımız sayesinde 

duyarız?

Neden yıkanıyoruz?



9190

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Eğlen, Öğren, Uygula

Öğrencinin gözleri kapatılarak  bazı sesler (kapı sesi, alkış sesi…) çıkarılarak, 

bazı yüzeylere (cam, duvar…)  dokundurularak,  bazı nesne (silgi, kalem, 

sünger…) ve yiyecekler (elma, soğan, sarımsak, portakal…) verilerek duyu 

organları yardımı ile ne olduklarını bulmaları istenir. Bu etkinlik yapılırken 

aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir.

Ne sesi?...............

Ses ne taraftan geliyor?..........

Ses yakınlaşıyor mu?......... 

Ses uzaklaşıyor mu?......

Hangi yiyecek olduğunu nasıl anladın? .................. 

Tadından mı? Kokusundan mı?.....

Dokunduğun nesnenin ne olduğunu nasıl anladın?...... 

Şeklinden mi? Sert veya yumuşak oluşundan mı?........ 

Yüzeyin ne olduğunu nasıl anladın? Kaygan veya pürüzlü oluşundan mı?.......

Hangi duyu organın sayesinde sesi, yüzeyi, objeyi veya yiyeceği tanıdın?........

 Nadir dişlerini fırçalarken 

hangi duyu organlarını kullanıyor?

Düşün - Tartış 

Duyu Organlarımız

Duyu organları çevremizi algılamamızı sağlıyor. 

Beş tane duyu organımız vardır.

Düşün - Bul

Benim iki pencerem var

Etrafı etten duvar

Her gün erkenden açarım

Gece olunca kaparım

Zarar görür fazla kalırsak

Güneşin altında

En değerli giysisidir

Vücudumuzun aslında

İki kaşık

Duvara yapışık
İki delikli kuyu

Eksilmez suyu

Fırın içinde kürek

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

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

.............................................
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Eğlen, Öğren, Uygula

Öğrencinin gözleri kapatılarak  bazı sesler (kapı sesi, alkış sesi…) çıkarılarak, 

bazı yüzeylere (cam, duvar…)  dokundurularak,  bazı nesne (silgi, kalem, 

sünger…) ve yiyecekler (elma, soğan, sarımsak, portakal…) verilerek duyu 

organları yardımı ile ne olduklarını bulmaları istenir. Bu etkinlik yapılırken 

aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir.

Ne sesi?...............

Ses ne taraftan geliyor?..........

Ses yakınlaşıyor mu?......... 

Ses uzaklaşıyor mu?......

Hangi yiyecek olduğunu nasıl anladın? .................. 

Tadından mı? Kokusundan mı?.....

Dokunduğun nesnenin ne olduğunu nasıl anladın?...... 

Şeklinden mi? Sert veya yumuşak oluşundan mı?........ 

Yüzeyin ne olduğunu nasıl anladın? Kaygan veya pürüzlü oluşundan mı?.......

Hangi duyu organın sayesinde sesi, yüzeyi, objeyi veya yiyeceği tanıdın?........

 Nadir dişlerini fırçalarken 

hangi duyu organlarını kullanıyor?

Düşün - Tartış 

Duyu Organlarımız

Duyu organları çevremizi algılamamızı sağlıyor. 

Beş tane duyu organımız vardır.

Düşün - Bul

Benim iki pencerem var

Etrafı etten duvar

Her gün erkenden açarım

Gece olunca kaparım

Zarar görür fazla kalırsak

Güneşin altında

En değerli giysisidir

Vücudumuzun aslında

İki kaşık

Duvara yapışık
İki delikli kuyu

Eksilmez suyu

Fırın içinde kürek

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

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

.............................................
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Duyu Organlarımızın Görevleri

Çiz - Eşleştir

  Verilen açıklamaları ilgili duyu organı ile eşleştiriniz.

Tat alma duyusu organıdır. Acı, tatlı, ekşi ve 

tuzlu gibi tatları bu organımızla algılarız. 

Aynı zamanda konuşmamıza yardım eder.    

Dokunma duyusu organımızdır. Sert, 

yumuşak, sıcak ve soğuk gibi durumları bu 

organımızla algılarız.

İşitme duyusu organımızdır. Çevremizdeki 

değişik sesleri bu organımız sayesinde duyarız.

Koklama duyusu organımızdır. Aynı 

zamanda nefes almamıza da yarar.

Görme duyusu organımızdır. Çevremizdeki 

varlıkları, renkleri ve hareketleri  bu 

organımızla görürüz.

Burun

Deri

Dil

Göz

Kulak

Düşün - Yaz

(Sınıftaki öğrenciler beş gruba ayrılarak her grup farklı bir duyu organını yazsın.)

Görme, işitme, koklama, tat alma veya dokunma duyularımız olmasaydı ne tür 

tehlikelerin farkında olmazdık?

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

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

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

Düşün - Yaz

 Hafta sonu arkadaşım Melislere gitmiştik. Hava güneşli olduğu için 

annemler bahçeye oturdu. Hava o kadar sıcaktı ki oturdukları sandalyeler 

bile çok ısınmıştı. Ben de Melis'le  mis gibi yasemin kokuları arasında, renk 

renk çiçeklerle dolu bahçede koşuşturup durduk. Gerçekten Melislerin 

bahçesi çok güzeldi. Hele o kanarya sesleri…

 Annelerimiz de çok iyi anlaşmışlardı. Kahkahalar atarak sohbet 

ediyorlardı. Melis'in annesinin ikram ettiği ceviz macunu da çok lezzetliydi. 

Çok güzel bir gün geçirmiştik.

Yukarıdaki parçada Görkem'in çevresini hangi duyu organlarını kullanarak 

algıladığını örnekteki gibi tabloya yerleştiriniz.

yasemin kokusuBurun

Duyu Organları Gözlem

Bilimsel çalışmalar gözlemle başlar.

Gözlem beş duyu ile yapılır.

Çoğunlukla deneyle devam eder.

Düşün - Tartış 

Yandaki resimden ne anlıyorsunuz? 

Neden bu heykel bir bilim merkezinin girişine 

konmuş?
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Duyu Organlarımızın Görevleri

Çiz - Eşleştir

  Verilen açıklamaları ilgili duyu organı ile eşleştiriniz.

Tat alma duyusu organıdır. Acı, tatlı, ekşi ve 

tuzlu gibi tatları bu organımızla algılarız. 

Aynı zamanda konuşmamıza yardım eder.    

Dokunma duyusu organımızdır. Sert, 

yumuşak, sıcak ve soğuk gibi durumları bu 

organımızla algılarız.

İşitme duyusu organımızdır. Çevremizdeki 

değişik sesleri bu organımız sayesinde duyarız.

Koklama duyusu organımızdır. Aynı 

zamanda nefes almamıza da yarar.

Görme duyusu organımızdır. Çevremizdeki 

varlıkları, renkleri ve hareketleri  bu 

organımızla görürüz.

Burun

Deri

Dil

Göz

Kulak

Düşün - Yaz

(Sınıftaki öğrenciler beş gruba ayrılarak her grup farklı bir duyu organını yazsın.)

Görme, işitme, koklama, tat alma veya dokunma duyularımız olmasaydı ne tür 

tehlikelerin farkında olmazdık?

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

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

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

Düşün - Yaz

 Hafta sonu arkadaşım Melislere gitmiştik. Hava güneşli olduğu için 

annemler bahçeye oturdu. Hava o kadar sıcaktı ki oturdukları sandalyeler 

bile çok ısınmıştı. Ben de Melis'le  mis gibi yasemin kokuları arasında, renk 

renk çiçeklerle dolu bahçede koşuşturup durduk. Gerçekten Melislerin 

bahçesi çok güzeldi. Hele o kanarya sesleri…

 Annelerimiz de çok iyi anlaşmışlardı. Kahkahalar atarak sohbet 

ediyorlardı. Melis'in annesinin ikram ettiği ceviz macunu da çok lezzetliydi. 

Çok güzel bir gün geçirmiştik.

Yukarıdaki parçada Görkem'in çevresini hangi duyu organlarını kullanarak 

algıladığını örnekteki gibi tabloya yerleştiriniz.

yasemin kokusuBurun

Duyu Organları Gözlem

Bilimsel çalışmalar gözlemle başlar.

Gözlem beş duyu ile yapılır.

Çoğunlukla deneyle devam eder.

Düşün - Tartış 

Yandaki resimden ne anlıyorsunuz? 

Neden bu heykel bir bilim merkezinin girişine 

konmuş?
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Araştır- Yaz

Kulakları En İyi Duyan Hayvanlar

Dillerini iyi kullanabilen zürafa, mavi dilli kertenkele, çıngıraklı yılan gibi 

hayvanların dil özelliklerini ve resimlerini araştırıp arkadaşlarınla paylaş.

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

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

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

Araştır- Öğren
Hayvanlar Dünyasında Dil Rekorları

Dilimiz olmasaydı konuşamaz, besinlerin tadına bakamaz, yemek yiyemez, 

su içemezdik. Ancak ağızlarındaki bu organı kullanarak bundan fazlasını yapan 

hayvanlar vardır.

Bukalemunların dilleri çok hızlıdır. Dillerini hızlı bir savaş uçağının beş katı 

hızla avlarına doğru savurabilir. Dillerinin kalın ucu tutkallıymış gibi avının 

üzerine yapışır. Kimi bukalemun türlerinin dil uzunluğu kendi bedeninin iki katı 

uzunluğundadır.
www.morpakampüs.com (3. Sınıf)

İnsanların dilleri de bu kadar uzun olsaydı ne olurdu?

Düşün - Tartış 

Biliyor musun?
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Araştır- Yaz

Kulakları En İyi Duyan Hayvanlar

Dillerini iyi kullanabilen zürafa, mavi dilli kertenkele, çıngıraklı yılan gibi 

hayvanların dil özelliklerini ve resimlerini araştırıp arkadaşlarınla paylaş.

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

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

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

Araştır- Öğren
Hayvanlar Dünyasında Dil Rekorları

Dilimiz olmasaydı konuşamaz, besinlerin tadına bakamaz, yemek yiyemez, 

su içemezdik. Ancak ağızlarındaki bu organı kullanarak bundan fazlasını yapan 

hayvanlar vardır.

Bukalemunların dilleri çok hızlıdır. Dillerini hızlı bir savaş uçağının beş katı 

hızla avlarına doğru savurabilir. Dillerinin kalın ucu tutkallıymış gibi avının 

üzerine yapışır. Kimi bukalemun türlerinin dil uzunluğu kendi bedeninin iki katı 

uzunluğundadır.
www.morpakampüs.com (3. Sınıf)

İnsanların dilleri de bu kadar uzun olsaydı ne olurdu?

Düşün - Tartış 

Biliyor musun?
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Kulak sağlığımız için neler yapmalıyız?

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

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

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

Tehlikeli oyunlar oynamaktan kaçınmalıyız.

Çok gürültülü ortamlarda bulunmamalıyız.

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

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

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

Ağız sağlığına önem vermeliyiz.

Aşırı sıcak veya soğuk yiyecekler tercih etmemeliyiz.

Dil sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

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

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

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

Derimizi ezilme, kesilme ve yanıklardan korumalıyız.

Deri sağlığımız için nelere dikkat etmeliyiz?

Sevgili Çocuklar, 

Göz sağlığınız için  kitap 

okurken veya yazı yazarken 

gözünüz ile kitap arasındaki 

mesafe 30 – 35 cm olmalıdır.  

30
 c

m

Duyu Organlarımızın Sağlığı

Öğrendiklerimizden görüyoruz ki beş duyu organımız da 

çok önemlidir. Her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Onları 

birbirinden ayırmıyoruz. Onların sağlığına dikkat etmeli, 

onları tehlikelerden korumalıyız.

Göz sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

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

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

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

A vitamini içeren (havuç, süt, balık, yumurta…) besinler tüketmeliyiz.

Başkalarına ait  gözlüğü ve havluyu kullanmamalıyız.

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

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

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

Bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız.

Burun sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

Düşün - Yaz
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Kulak sağlığımız için neler yapmalıyız?

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

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

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

Tehlikeli oyunlar oynamaktan kaçınmalıyız.

Çok gürültülü ortamlarda bulunmamalıyız.

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

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

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

Ağız sağlığına önem vermeliyiz.

Aşırı sıcak veya soğuk yiyecekler tercih etmemeliyiz.

Dil sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

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

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

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

Derimizi ezilme, kesilme ve yanıklardan korumalıyız.

Deri sağlığımız için nelere dikkat etmeliyiz?

Sevgili Çocuklar, 

Göz sağlığınız için  kitap 

okurken veya yazı yazarken 

gözünüz ile kitap arasındaki 

mesafe 30 – 35 cm olmalıdır.  

30
 c

m

Duyu Organlarımızın Sağlığı

Öğrendiklerimizden görüyoruz ki beş duyu organımız da 

çok önemlidir. Her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Onları 

birbirinden ayırmıyoruz. Onların sağlığına dikkat etmeli, 

onları tehlikelerden korumalıyız.

Göz sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

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

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

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

A vitamini içeren (havuç, süt, balık, yumurta…) besinler tüketmeliyiz.

Başkalarına ait  gözlüğü ve havluyu kullanmamalıyız.

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

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

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

Bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız.

Burun sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

Düşün - Yaz
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Görme engelli olan kişilerin nasıl okuyup yazdığını hiç düşündünüz mü? Okuyup 

yazmak için nasıl bir yöntem kullandıklarını araştırıp arkadaşlarınızla paylaşın.  

Araştır - Yaz

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

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

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

Araştır - Yaz

Yandaki resimde de gördüğünüz gibi bazı kaldırımlarda sarı şeritler bulunmaktadır.

Neden? 

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

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

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

İşitme engelliyim. Sesleri çok az 

duyabiliyorum. Bu nedenle sesleri 

daha iyi duyabilmek ve konuşulanları 

anlayabilmek için işitme cihazı 

kullanıyorum.

Biliyor musun?

İşitme engelliler karşısındaki kişiyle 

nasıl iletişim kurar?

Araştır - Tartış 

Duyu organlarından size mesaj var. Onlar da sizden ayrı ayrı mesaj göndermenizi 

istiyor.

Hayatınıza anlam 

katarız. Sizi 

tehlikelerden 

koruruz. Bize iyi 

bakın!

Organlar Konuşuyor

Her öğrenciye vücudun farklı bir kısmının ismi verilir. Örneğin: kollar, burun, kirpik, 

kaş...

Öğrenciler vücudun o kısmı ile ilgili -şekli, görevi veya yararı- açıklamalar yapar.

Drama

Araştır - Yaz
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Görme engelli olan kişilerin nasıl okuyup yazdığını hiç düşündünüz mü? Okuyup 

yazmak için nasıl bir yöntem kullandıklarını araştırıp arkadaşlarınızla paylaşın.  

Araştır - Yaz

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

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

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

Araştır - Yaz

Yandaki resimde de gördüğünüz gibi bazı kaldırımlarda sarı şeritler bulunmaktadır.

Neden? 

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

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

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

İşitme engelliyim. Sesleri çok az 

duyabiliyorum. Bu nedenle sesleri 

daha iyi duyabilmek ve konuşulanları 

anlayabilmek için işitme cihazı 

kullanıyorum.

Biliyor musun?

İşitme engelliler karşısındaki kişiyle 

nasıl iletişim kurar?

Araştır - Tartış 

Duyu organlarından size mesaj var. Onlar da sizden ayrı ayrı mesaj göndermenizi 

istiyor.

Hayatınıza anlam 

katarız. Sizi 

tehlikelerden 

koruruz. Bize iyi 

bakın!

Organlar Konuşuyor

Her öğrenciye vücudun farklı bir kısmının ismi verilir. Örneğin: kollar, burun, kirpik, 

kaş...

Öğrenciler vücudun o kısmı ile ilgili -şekli, görevi veya yararı- açıklamalar yapar.

Drama

Araştır - Yaz
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

İç Organlarımız

  Vücudumuzun içinde neler var, hiç merak ettiniz mi?

   Vücudumuzun  içini  göremesek de aslında vücudumuzun içi 

kocaman harika bir makine gibidir. Vücudumuz öyle uyumlu çalışır ki 

pek çok değişik işi aynı anda yapabilir. Vücudumuzun içinde sağlıklı 

olmamız için çalışan birçok organımız vardır. 

Değerlendirme

Sesin ne taraftan geldiğini ve 

ne sesi olduğunu onun 

sayesinde algılarsın.
1

Açıklamaları verilen duyu organları ile uygun görselleri numaralarına göre eşleştiriniz.

Çamaşır suyu gibi  temizlik 

malzemelerini  koklayarak 

sağlığını bozmamalısın.

Televizyon ve bilgisayara uzun 

süre bakıp sağlığını 

bozmamalısın.

2

3

Bütün vücudu örtü gibi kaplar.

Onu aşırı sıcaktan 

korumalısın.
4

Yiyeceklerin tadını algılaması 

yanında yiyeceklerin çiğnenip 

yutulmasına yardımcı olur.
5
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

İç Organlarımız

  Vücudumuzun içinde neler var, hiç merak ettiniz mi?

   Vücudumuzun  içini  göremesek de aslında vücudumuzun içi 

kocaman harika bir makine gibidir. Vücudumuz öyle uyumlu çalışır ki 

pek çok değişik işi aynı anda yapabilir. Vücudumuzun içinde sağlıklı 

olmamız için çalışan birçok organımız vardır. 

Değerlendirme

Sesin ne taraftan geldiğini ve 

ne sesi olduğunu onun 

sayesinde algılarsın.
1

Açıklamaları verilen duyu organları ile uygun görselleri numaralarına göre eşleştiriniz.

Çamaşır suyu gibi  temizlik 

malzemelerini  koklayarak 

sağlığını bozmamalısın.

Televizyon ve bilgisayara uzun 

süre bakıp sağlığını 

bozmamalısın.

2

3

Bütün vücudu örtü gibi kaplar.

Onu aşırı sıcaktan 

korumalısın.
4

Yiyeceklerin tadını algılaması 

yanında yiyeceklerin çiğnenip 

yutulmasına yardımcı olur.
5
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

İç Organlarımız

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 

Yediğimiz yemekler nereye gidiyor?

 Niçin su içip yemek yiyoruz?

 Koşup zıpladığımızda göğsümüzden gelen ses ne?

 Neden uyumak istiyoruz?

 Acıktığımızı nasıl anlarız? 

Neden tuvalete gideriz?

Hep birlikte iç organlarımızı tanımaya, görevlerini  

ve onları korumak için neler yapmamız gerektiğini 

öğrenmeye ne dersiniz?
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

İç Organlarımız

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 

Yediğimiz yemekler nereye gidiyor?

 Niçin su içip yemek yiyoruz?

 Koşup zıpladığımızda göğsümüzden gelen ses ne?

 Neden uyumak istiyoruz?

 Acıktığımızı nasıl anlarız? 

Neden tuvalete gideriz?

Hep birlikte iç organlarımızı tanımaya, görevlerini  

ve onları korumak için neler yapmamız gerektiğini 

öğrenmeye ne dersiniz?
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

İç Organları Yapımı

Malzemeler:

Renkli keçe/ karton/ kumaş

Makas 

İğne, iplik/ yapıştırıcı 

Pamuk

Önlük veya gömlek

          

Ailenle birlikte iç organların şekillerini seçtiğiniz malzeme üzerine çiziniz. 

Daha sonra makas ile kesiniz. İç organlarını bir önlük üzerine yerleştiriniz. 

Eğlen, Öğren, Uygula

Bu etkinliği yaparak ne öğrenmiş oldunuz? Yazınız.

İç Organlarımızın Görevleri

vücudumuzun en 

önemli organıdır. 

Tüm vücudumuzu 

yönetir.

Beyin,

vücudumuzdaki 

kan şekeri miktarını 

düzenler.

vücudumuza 

temiz kan pompalar.

mideden gelen 

gereksiz besinleri  

vücut dışına gönderir.

Akciğerler,

Mide,

İnce Bağırsak,vücudumuza gelen 

temiz hava ile 

kirli kanı temizler. 

Solunum 

organımızdır.
besinleri ezerek 

bulamaç haline getirir. 

Besinlerin 

sindirimini sağlar.

mideden gelen 

yararlı besinleri 

emerek kana 

gönderir.

Kalın Bağırsak,

Böbrekler,

vücudumuzdaki 

kanı süzerek zararlı 

maddelerden  

temizler.

Karaciğer,

Kalp,
İç 

Organlarımız
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İç Organları Yapımı

Malzemeler:

Renkli keçe/ karton/ kumaş

Makas 

İğne, iplik/ yapıştırıcı 

Pamuk

Önlük veya gömlek

          

Ailenle birlikte iç organların şekillerini seçtiğiniz malzeme üzerine çiziniz. 

Daha sonra makas ile kesiniz. İç organlarını bir önlük üzerine yerleştiriniz. 

Eğlen, Öğren, Uygula

Bu etkinliği yaparak ne öğrenmiş oldunuz? Yazınız.

İç Organlarımızın Görevleri

vücudumuzun en 

önemli organıdır. 

Tüm vücudumuzu 

yönetir.

Beyin,

vücudumuzdaki 

kan şekeri miktarını 

düzenler.

vücudumuza 

temiz kan pompalar.

mideden gelen 

gereksiz besinleri  

vücut dışına gönderir.

Akciğerler,

Mide,

İnce Bağırsak,vücudumuza gelen 

temiz hava ile 

kirli kanı temizler. 

Solunum 

organımızdır.
besinleri ezerek 

bulamaç haline getirir. 

Besinlerin 

sindirimini sağlar.

mideden gelen 

yararlı besinleri 

emerek kana 

gönderir.

Kalın Bağırsak,

Böbrekler,

vücudumuzdaki 

kanı süzerek zararlı 

maddelerden  

temizler.

Karaciğer,

Kalp,
İç 

Organlarımız
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Aşağıda organlarla ilgili verilen sözlere uygun bir melodi bulup kendi şarkını söyle.

Organlar Şarkı Söylüyor

Böbrektir bizim adımız.

Fasulyeye benzeriz.

Hem sağda hem soldayız.

Öbür adımız süzgeçtir bizim.

Kalptir benim adım.

Vücuduna kan pompalarım.

Azcık koşarsan,

Hemen bulursun beni vücudunun solundayım.

Ben beyin,

Vücudunun en önemli organıyım.

Başınızın içindeyim.

Tüm vücudunu yönetir, kontrol ederim.

Akciğerdir bizim adımız.

Hem sağda hem de soldayız.

Nefes alıp verirken hemen kanını temizleriz.

Biz solunum organıyız.

Karaciğerdir benim adım,

Vücudunun sağında bir depoyum.

Ben ayarlarım kanındaki şekeri.

Midedir benim adım,

Besinleri yumuşatır,

Bulamaç haline getiririm.

Vücudunun solundayım.

Bağırsaktır benim adım,

Hem ince hem de kalınım,

İnceliğimle kana katarım,

Kalınlığımla atıkları dışarı atarım.

Aşağıdaki tabloda iç organları ve görevleri verilmiştir. Organ ve görevlerinin 

kesiştiği kutucuklara          koyunuz.

Tüm vücudu kontrol eder.

Besinleri öğütüp 

bağırsaklara gönderir.

Kirli kanı temizler.

Vücuda kan pompalar.

Vücudumuzdaki kan şekeri 

miktarını düzenler.

Vücuttaki kanı süzerek 

temizlenmesini sağlar.

Düşün - Bul

Görevleri Kalp Akciğer Mide Beyin Karaciğer Böbrekler
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Besinleri yumuşatır,

Bulamaç haline getiririm.

Vücudunun solundayım.
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Hem ince hem de kalınım,

İnceliğimle kana katarım,
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Tüm vücudu kontrol eder.

Besinleri öğütüp 
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Vücudumuzdaki kan şekeri 
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Düşün - Bul

Görevleri Kalp Akciğer Mide Beyin Karaciğer Böbrekler
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1

2

3

4

5 6 7

8

9

10

Tahmin Et – Tamamla

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya

3. Göğüs boşluğunun 

    sol üst kısmında bulunur.

4. Vücudumuzun şeker deposudur.

5. Mideden gelen yararlı besinleri 

    emer, kana karıştırır.

8. Göğüs boşluğumuzun 

    sağında ve solunda bulunur.

9. Karın boşluğunun arka tarafında 

    bulunur ve fasülyeye benzer.

10. Kalbin altında yer alır.

    Besinlerin beklediği ve bulamaç 

    haline geldiği yer.

1. Mideden gelen yararsız besinleri

   alıp, vücuttan dışarı atar.

2. Kandaki şeker ve yağ oranını 

   düzenler.

3. Vücudumuza kan pompalar, 

    saat gibi çalışır.

6. Kandaki zararlı maddeleri süzer.

7.  Kirli kanı temizler. kalbe gönderir. 

   Soluk aldığımızda şişer.

İç Organlarımız Nerede?

Eğlen, Öğren, Uygula

Ekler bölümündeki iç organ resimlerini kesip insan vücudundaki doğru yerlere 

yapıştırınız.
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

1

2

3

4

5 6 7

8

9

10

Tahmin Et – Tamamla

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya

3. Göğüs boşluğunun 

    sol üst kısmında bulunur.

4. Vücudumuzun şeker deposudur.

5. Mideden gelen yararlı besinleri 

    emer, kana karıştırır.

8. Göğüs boşluğumuzun 

    sağında ve solunda bulunur.

9. Karın boşluğunun arka tarafında 

    bulunur ve fasülyeye benzer.

10. Kalbin altında yer alır.

    Besinlerin beklediği ve bulamaç 

    haline geldiği yer.

1. Mideden gelen yararsız besinleri

   alıp, vücuttan dışarı atar.

2. Kandaki şeker ve yağ oranını 

   düzenler.

3. Vücudumuza kan pompalar, 

    saat gibi çalışır.

6. Kandaki zararlı maddeleri süzer.

7.  Kirli kanı temizler. kalbe gönderir. 

   Soluk aldığımızda şişer.

İç Organlarımız Nerede?

Eğlen, Öğren, Uygula

Ekler bölümündeki iç organ resimlerini kesip insan vücudundaki doğru yerlere 

yapıştırınız.
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.............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vücudun kan şekeri 

miktarını düzenler.

Başta, kafatasının 

içinde yer alır.

Solunum organımızdır. 

Kalpten gelen kirli kanı 

temizler.

Göğüs kafesinin içinde 

kalbin sağında ve solunda 

yer alırlar. 

Karın boşluğunda 

yer alırlar.

Karın boşluğunda yer alır.

Karın boşluğunda yer alır.

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

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

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

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

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

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

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

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

Organlar Görevleri Vucuttaki Yerleri

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

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

Düşün 

Kalp

Beyin

İnce Bağırsak

Kalın Bağırsak

Derin bir nefes alınız. İçinize çektiğiniz bu 

hava nereye gitti? Hangi organa gitmiş 

olabilir?

Akciğer  Projesi 

Malzemeler:

2 adet pipet

2 adet poşet veya balon

Akciğerler şeklinde kesilmiş karton

Yapıştırıcı bant

Bu projeyi yapıp uygulayarak ne öğrenmiş oldunuz? Yazınız.

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

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

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

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

Eğlen, Öğren, Uygula

Eğlen, Öğren, Uygula

Düşün - Yaz

Ekler bölümünde bulunan iç organları zar oyununu artık oynayabilirsiniz.

Değerlendirme
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.............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vücudun kan şekeri 

miktarını düzenler.

Başta, kafatasının 

içinde yer alır.

Solunum organımızdır. 

Kalpten gelen kirli kanı 

temizler.

Göğüs kafesinin içinde 

kalbin sağında ve solunda 

yer alırlar. 

Karın boşluğunda 

yer alırlar.

Karın boşluğunda yer alır.

Karın boşluğunda yer alır.

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

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

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

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

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

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

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

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

Organlar Görevleri Vucuttaki Yerleri

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

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

Düşün 

Kalp

Beyin

İnce Bağırsak

Kalın Bağırsak

Derin bir nefes alınız. İçinize çektiğiniz bu 

hava nereye gitti? Hangi organa gitmiş 

olabilir?

Akciğer  Projesi 

Malzemeler:

2 adet pipet

2 adet poşet veya balon

Akciğerler şeklinde kesilmiş karton

Yapıştırıcı bant

Bu projeyi yapıp uygulayarak ne öğrenmiş oldunuz? Yazınız.

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

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

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

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

Eğlen, Öğren, Uygula

Eğlen, Öğren, Uygula

Düşün - Yaz

Ekler bölümünde bulunan iç organları zar oyununu artık oynayabilirsiniz.

Değerlendirme
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Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Peki insan vücudunun sağlıklı olması için 

ne gibi ihtiyaçları vardır? Açıklayınız.

İnsanların hayatta kalabilmesi için en 

önemli ihtiyaçları nelerdir?

Susadığınızı nasıl anlarsınız?

Acıktığınızda kendinizi nasıl 

hissedersiniz?

Uzun süre uykusuz kalabilir misiniz? 

Uykunuzun geldiğini nasıl anlarsınız? 

Düşün - Tartış 

Sağlıklı büyümek için nelere  

dikkat etmemiz gerektiğini 

öğrenmeye ne dersiniz?

Sağlığımız

Önceki bölümlerde vücudumuzdaki  organların ne kadar uyumlu 

çalıştığını öğrendik. Biz de vücudumuza iyi bakarak 

organlarımıza yardımcı olmalıyız. Doğru ve sağlıklı bir yaşam 

için vücudumuzun bazı ihtiyaçları vardır. Bize de sağlıklı olmak 

için vücudumuzun bu ihtiyaçlarını karşılama görevi düşer. 

Sağlık deyince aklınıza gelen çağrışım sözcüklerini yazınız.

Düşün - Yaz

Sağlık
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Peki insan vücudunun sağlıklı olması için 

ne gibi ihtiyaçları vardır? Açıklayınız.

İnsanların hayatta kalabilmesi için en 

önemli ihtiyaçları nelerdir?

Susadığınızı nasıl anlarsınız?

Acıktığınızda kendinizi nasıl 

hissedersiniz?

Uzun süre uykusuz kalabilir misiniz? 

Uykunuzun geldiğini nasıl anlarsınız? 

Düşün - Tartış 

Sağlıklı büyümek için nelere  

dikkat etmemiz gerektiğini 

öğrenmeye ne dersiniz?

Sağlığımız

Önceki bölümlerde vücudumuzdaki  organların ne kadar uyumlu 

çalıştığını öğrendik. Biz de vücudumuza iyi bakarak 

organlarımıza yardımcı olmalıyız. Doğru ve sağlıklı bir yaşam 

için vücudumuzun bazı ihtiyaçları vardır. Bize de sağlıklı olmak 

için vücudumuzun bu ihtiyaçlarını karşılama görevi düşer. 

Sağlık deyince aklınıza gelen çağrışım sözcüklerini yazınız.

Düşün - Yaz

Sağlık
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Besin Yoncası

Sebze ve meyveler

Et
, 
yu
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Süt ve süt ürünleri

Ek
m
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Besin yoncasında da belirtilen, vücudumuzun 

ihtiyaç duyduğu besinler yeterli ve dengeli bir 

biçimde alınmalıdır. Yağlı ve tatlı besinleri de 

az miktarda tüketmeliyiz.

Sağlıklı Besinler

Yukarıdaki görselden de yararlanarak sağlıklı büyüyebilmek için hangi besinleri 

tüketmeliyiz? Yazınız.       

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Yaşamımızı sürdürebilmek, enerji elde 

etmek ve büyümek için tükettiğimiz 

yiyecek ve içeceklere  denir. besin

Sağlıklı bir yaşam için de vücudumuza 

yararlı olan besinleri tüketmeliyiz.
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Besin Yoncası
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Besin yoncasında da belirtilen, vücudumuzun 

ihtiyaç duyduğu besinler yeterli ve dengeli bir 

biçimde alınmalıdır. Yağlı ve tatlı besinleri de 

az miktarda tüketmeliyiz.

Sağlıklı Besinler

Yukarıdaki görselden de yararlanarak sağlıklı büyüyebilmek için hangi besinleri 

tüketmeliyiz? Yazınız.       

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Yaşamımızı sürdürebilmek, enerji elde 

etmek ve büyümek için tükettiğimiz 

yiyecek ve içeceklere  denir. besin

Sağlıklı bir yaşam için de vücudumuza 

yararlı olan besinleri tüketmeliyiz.
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Dengeli ve Sağlıklı Beslenme

Düşün - Tartış 
Bu iki çocuk arasındaki fark nedir? Neden?

Yaşamak, büyümek, gelişmek ve sağlıklı olmak için beslenmemiz 

gerekir. Besinlerden iyi faydalanmak için beslenme 

alışkanlığımızın düzenli ve dengeli olması gerekir. Dengeli 

beslenme vücudumuz için faydalı olan besinlerden yeteri kadar 

alınmasına denir. , yetersiz büyümeye veya Dengesiz beslenmek

aşırı kilo almaya sebep olur.

Sağlıklı beslenmenin yanında su içmeyi de ihmal 

etmemeliyiz. Özellikle böbreklerimizin sağlığı için 

bol bol su içmeliyiz.

HER GÜN EN AZ   5-7  BARDAK SU İÇMELİYİZ

Seminer
Okulunuza veya sınıfınıza beslenme uzmanını konuk ederek öğrencileri ve aileleri 

sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirebilirsiniz.

Önceki sayfada besin çeşitlerini gösteren şekli  inceleyiniz. Aşağıdaki besin 

çeşitlerini besin yoncasından yararlanarak doldurunuz.

Süt  ve Süt Ürünleri

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................

Et - Yumurta ve Kuru Baklagiller

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................

Ekmek ve Tahıllar

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................

Sebze ve Meyveler

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................
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Dengeli ve Sağlıklı Beslenme

Düşün - Tartış 
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Yaşamak, büyümek, gelişmek ve sağlıklı olmak için beslenmemiz 

gerekir. Besinlerden iyi faydalanmak için beslenme 

alışkanlığımızın düzenli ve dengeli olması gerekir. Dengeli 

beslenme vücudumuz için faydalı olan besinlerden yeteri kadar 

alınmasına denir. , yetersiz büyümeye veya Dengesiz beslenmek

aşırı kilo almaya sebep olur.

Sağlıklı beslenmenin yanında su içmeyi de ihmal 

etmemeliyiz. Özellikle böbreklerimizin sağlığı için 

bol bol su içmeliyiz.

HER GÜN EN AZ   5-7  BARDAK SU İÇMELİYİZ

Seminer
Okulunuza veya sınıfınıza beslenme uzmanını konuk ederek öğrencileri ve aileleri 

sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirebilirsiniz.

Önceki sayfada besin çeşitlerini gösteren şekli  inceleyiniz. Aşağıdaki besin 

çeşitlerini besin yoncasından yararlanarak doldurunuz.

Süt  ve Süt Ürünleri

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................

Et - Yumurta ve Kuru Baklagiller

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................

Ekmek ve Tahıllar

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................

Sebze ve Meyveler

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

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

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

4. .................................................

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

6. ..................................................
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Sabah, öğle ve akşam yemeklerine  ana öğün

denir. Bu öğünlerin arasında yenen 

yiyeceklere de  denir. ara öğün

Ara öğünlerde,

Meyve, ceviz, badem, fındık, kuru kayısı, kuru incir 

veya evde yapılmış kurabiye, poğaça, meyveli yoğurt 

veya tatlıdan birini yiyebiliriz.

Bir bardak süt, ayran veya taze sıkılmış meyve suyu 

içebiliriz.

Unutma!

 Her öğünde besin gruplarının hepsinden olmasına dikkat edilmelidir.

Kesinlikle öğün atlamadan  beslenmelisin.

Siz de artık beslenme konusunda bilinçlendiğinize göre kendinize 

günlük  yeterli ve dengeli beslenme planı hazırlayınız. Arkadaşlarınıza sununuz.

Hazırla - Sun

Sabah Ara Öğün Öğle Ara Öğün Akşam Ara Öğün

Düşün - Yaz

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda neler yiyorsunuz?

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

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

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

Düşün - Yaz

Görselleri inceleyiniz. Sizce Kayra'nın mı yoksa Dilay'ın mı kahvaltı öğünü daha 

sağlıklıdır? Neden?

Dilay Kayra

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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Vücuduna Değer Ver

Vücudumuz bütün gün çalışır. Yorgun 

düşmemek için vücudumuzun dinlendirmek 

gerekir.

Okulda sizce neden teneffüs saati vardır? Teneffüste neler yapıyorsunuz?

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

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

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

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 

Gün boyunca sürekli aynı dersi yapsanız ne hissederdiniz? Sizce okulda diğer 

derslerin dışında neden Beden Eğitimi, Müzik ve Resim dersleri vardır?

Okul saatleri dışında katıldığınız herhangi bir sanat, spor etkinliği veya fiziksel 

aktivite var mı? Varsa bu etkinlikler nelerdir? Neden bu etkinliklere 

katılıyorsunuz? 

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz

Derin sabahleyin geç kalkar ve okula yetişebilmek için kahvaltı yapmadan 

evden çıkar. Zeynep'le buluşup okula giderken Derin yokuşu çıkmakta 

zorlanır. Zeynep'ten onu beklemesini ister. 

Sizce Derin'in çabuk yorulmasının kahvaltı yapmamasıyla bir ilgisi var mıdır? Neden?

İncele - Bul

Sağlıklı bir öğün için beslenme çantanıza koyabileceğiniz besinleri ok işareti ile 

çantaya taşıyınız.

Düşün - Tartış - Yaz

Dengeli Beslenmek Neden Önemlidir?

Aşırı kilo almamak 

için dengeli 

beslenmeliyiz.

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

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

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

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



121120

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Vücuduna Değer Ver

Vücudumuz bütün gün çalışır. Yorgun 

düşmemek için vücudumuzun dinlendirmek 

gerekir.

Okulda sizce neden teneffüs saati vardır? Teneffüste neler yapıyorsunuz?

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

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

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

Düşün - Yaz

Düşün - Tartış 

Gün boyunca sürekli aynı dersi yapsanız ne hissederdiniz? Sizce okulda diğer 

derslerin dışında neden Beden Eğitimi, Müzik ve Resim dersleri vardır?

Okul saatleri dışında katıldığınız herhangi bir sanat, spor etkinliği veya fiziksel 

aktivite var mı? Varsa bu etkinlikler nelerdir? Neden bu etkinliklere 

katılıyorsunuz? 

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz

Derin sabahleyin geç kalkar ve okula yetişebilmek için kahvaltı yapmadan 

evden çıkar. Zeynep'le buluşup okula giderken Derin yokuşu çıkmakta 

zorlanır. Zeynep'ten onu beklemesini ister. 

Sizce Derin'in çabuk yorulmasının kahvaltı yapmamasıyla bir ilgisi var mıdır? Neden?

İncele - Bul

Sağlıklı bir öğün için beslenme çantanıza koyabileceğiniz besinleri ok işareti ile 

çantaya taşıyınız.

Düşün - Tartış - Yaz

Dengeli Beslenmek Neden Önemlidir?

Aşırı kilo almamak 

için dengeli 

beslenmeliyiz.

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

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

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

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



123122

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Düşün - Tartış - İşaretle 

Sağlıklı bir yaşam için ikili grup halinde verilen görsellerden hangisini tercih 

etmelisiniz? Neden?

Bir gününüzü yani yirmi dört saatinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir gün içerisinde yaptığınız günlük etkinliklerinizi ve hangi fiziksel aktivitelerde 

bulunduğunuzu aşağıdaki tabloya sırası ile kısaca yazınız.

Düşün - Yaz

Bir Günlük Planım

Sabah Öğlen Akşam
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Fiziksel Aktivite ve Spor Yapmanın  Önemi

Düzenli fiziksel aktivite ve spor yaparak

· Bedenimizin ve beynimizin sağlığını  geliştiririz. 

· Daha mutlu, daha sağlıklı, daha hızlı, daha yaratıcı 

çocuklar oluruz.

· İleriki yaşlarımızda da sporu yaşamımızda alışkanlık 

haline getirmiş oluruz.

· Bazı hastalıklardan korunmuş oluruz. Örneğin; 

obezite, şeker hastalığı, kalp, solunum hastalığı…

 Daha güzel bir dünya, 

çocukların dilediği gibi koşup  oynayıp  topa 

vurmasıyla, mutlu olmasıyla yaratılabilir.

Eğlen, Öğren, Uygula

Tüm sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninizle birlikte okul bahçesinde “Alaydan 

Malaydan” oyununu oynayabilirsiniz.

Kız ve erkek çocukların karışık oynadıkları bir oyundur. İki grup arasında oynanır. 

El ele tutuşan çocuklar karşılıklı iki sıra halinde dizilirler. Önce birinci grup söz 

alır. Söz söylerken bütün grup ritmik hareketlerle üç adım öne, arkaya  gider. Bu 

hareketler biraz da dans eder gibi yapılır ve aynı anda şu sözler söylenir. 

Birinci grup: Alaydan, malaydan, mektup saraydan. Ne isden, ne isden bizim 

alaydan?

İkinci grup ayni ritmik harekette bulunur ve şu cevabı verir:

İçinizde bir güzel var, bir cihan (civan) var, onu isteriz.

Birinci grup:  O güzelin, o cihanın adı ne imiş?

İkinci grup: O güzelin, o cihanın adı ………………….mış, onu isteriz.

Birinci grup: Tellidir, pulludur, biz gızımızı / oğlumuzu vermeyiz.

İkinci grup: Telini da sıyırırız pulunu da sıyırırız, biz gızımızı / oğlumuzu alırız.

Sözlerini söyledikten sonra ve ani bir hareketle tek sıra ve el ele bulunan karşı 

guruptan bir kişiyi koparıp kendi saflarına almak isterler. Koparabilmişlerse o kişi 

onların safına geçer. Koparamazlarsa kendileri öbür tarafa bir kişi verirler. 

Bir tarafın tek oyuncusu kalınca o taraf oyunu kaybeder.

Oğuz M. Yorgancıoğlu “Kıbrıs Türk Folkloru” (2000) Kitabı

Büyüklerinizden çocukken oynamış oldukları oyunları öğrenip siz de 

arkadaşlarınıza öğretiniz ve birlikte oynayınız.
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Zamanın Renkleri

Artık  nasıl sağlıklı bir birey olacağınız konusunda bilinçlisiniz. 

Tüm bu öğrendiklerinizden yola çıkarak bir gününüzü planlayınız.

Düşün - Planla - Yaz

Etkinlikler Renkler 
Süre

 Ders çalışma

 Uyku

 Televizyon izleme

 Yemek yeme

 Kitap okuma

 Bisiklet sürme

Yürüyüş yapma

Saat

Uyku ve Dinlenmenin Önemi

Vücudumuz için en iyi dinlenme şekli uykudur.

Düşün - Tartış 

Uykunuzu yeterince almadığınızda o gün kendinizi okulda, sınıfta veya evde nasıl 

hissedersiniz?

Vücudunuzun ve organlarınızın sağlığı için, 

onları yormamak için gün içerisinde 

dinlenmeli ve düzenli uyumalısınız.

Derslerinizi algılayıp başarılı olabilmeniz için 

yatma saatinize ve uyku sürenize dikkat 

etmelisiniz.

Arkadaşlarınızla, ailenizle, öğretmenlerinizle  

sağlıklı iletişim kurabilmeniz için de düzenli 

uyku önemlidir.
 Unutma!                        

Günde 8 – 10 saat uyumalıyız.

Vücudumuzu ve beynimizi dinlendirmek için hangi etkinlikleri yapabiliriz?

Düşün - Yaz

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

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

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

Aşağıdaki şekilde her dilim bir saati göstermektedir. 

Etkinlikler için ayırdığınız zamana göre dilimleri boyayın. 

Boyamadan önce hangi renkleri kullanacağını belirlemelisin. 
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Sağlıklı Olmak Sizin Elinizde

İçmek için hangisini tercih edersin? Ambalajlı  olanı mı yoksa taze sıkılan meyve 

suyunu mu? Neden?

Gazoz, kola gibi gazlı içecekler neden zararlıdır? Araştırınız. Bu tür içecekler 

yerine yararlı olan hangi içecekleri tercih etmeliyiz? Kısaca yazınız.

Araştır - Yaz

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

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

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

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

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

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

Eğlence Zamanı

Öğretmen öğrencilerin ellerine top atar. Topu tutan öğrenciden en çok sevdiği 

yiyeceği veya içeceği söylemesi istenir. Etkinliğin sonunda söylenen yiyecek ve 

içeceklerin sağlıklı olup olmadığı tartışılacak.

Düşün - Tartış 

Değerlendirme
Aşağıdaki resimleri inceleyip resimlerdeki kişilerin sağlıklı olmak için ne 

yaptıklarını verilen boşluklara kısaca yazınız.

Resimleri de inceledikten sonra nasıl bir sonuç çıkardınız? Yazınız.

Düşün - Yaz

Sağlıklı büyüyüp gelişmek için, ......................................................................................

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

...........................................................................................................................................
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Paketlenmiş gıdaların ambalajları üzerinde yazan içindekiler kısmını ailenizle 

inceleyiniz.

İncele - Bul

Meyve ve sebze yeme alışkanlığını 

kazanmanız için okula gelirken mutlaka 

yanınızda her gün meyve veya sebze getiriniz.

Beyaz Şapka: Tarafsız

Ali’nin köpeğinin olması bazı

sorumluluklarının oluşmasına 

neden olacaktır.

Sarı Şapka: İyimser

Bence aile her şeye rağmen 

köpeğinin olmasına karar vermeli. 

Kırmızı Şapka: Duygusal

Ali sen özgürlüğün için köpeğinin 

olması konusunda tarafsızsın. 

Herkes böyle yaoarsa köpeklere 

kim sahip çıkacak.

Yeşil Şapka: Yenilikçi

Ali, sen köpeği al ve ona 

bir bakıcı tut. İşin olmadığında 

sen ilgilenirsin.

Siyah Şapka: Kötümser

Kararsız olman çok kötü sen

köpekleri sevdiğin halde oyun

oynaycan diye nasıl kararsız olursun.

Mavi Şapka: Serinkanlı

Bence bu konuyu anne babanla 

konuşmalısın.

Karar verilecek konu: “Canım salamlı, sosisli pizza çekti. Yemeli miyim?”

Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini kullanınız.

Örnek:

Altı Şapkayla Düşünelim

Bir büyüğünüzden yardım alarak ülkemizin mis gibi 

kokan portakallarından veya mandalinalarından 

sıkıp ailece içiniz. Vücudunuza C vitaminini 

depolayınız.

Önce portakalları yıkamayı unutma!

Ambalajlanarak marketlerde satılan gıdaların çoğunun 

sağlığımız için zararlı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü 

bazı gıda maddelerine koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı 

gibi katkı maddeleri eklenmektedir. Bu katkı maddeleri de 

sağlıklı büyümemizi ve gelişmemizi engeller. 

Hastalanmamıza neden olur.

Katkı maddeleri sağlığımız için zararlı maddelerdir. Evde 

ailemizin taze sebzelerden pişirdiği yemeklerde bu tür 

zararlı maddeler bulunmaz.

Haydi İş Başına!
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Altı Şapkayla Düşünelim

Bir büyüğünüzden yardım alarak ülkemizin mis gibi 

kokan portakallarından veya mandalinalarından 

sıkıp ailece içiniz. Vücudunuza C vitaminini 

depolayınız.

Önce portakalları yıkamayı unutma!

Ambalajlanarak marketlerde satılan gıdaların çoğunun 

sağlığımız için zararlı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü 

bazı gıda maddelerine koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı 

gibi katkı maddeleri eklenmektedir. Bu katkı maddeleri de 

sağlıklı büyümemizi ve gelişmemizi engeller. 

Hastalanmamıza neden olur.

Katkı maddeleri sağlığımız için zararlı maddelerdir. Evde 

ailemizin taze sebzelerden pişirdiği yemeklerde bu tür 

zararlı maddeler bulunmaz.

Haydi İş Başına!
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Hastalanmamak, sağlıklı büyümek istiyorsak neden sucuk, sosis, salam gibi 

yiyecekleri yememeliyiz? 

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

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

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

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

Görseldeki kişi doğru mu besleniyor? Ona nasıl bir öneride bulunursunuz? Yazınız.

Düşün - Yaz

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

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

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

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

Araştır - YazSınıfça “Doğal ve Sağlıklı Besinler” panosu hazırlayınız.

Eğlen, Öğren, Uygula

Okul kantininizdeki yiyecek ve içecekleri inceleyiniz. Kantinde bulunan besinlerin 

tümü sağlıklı mıdır? Sağlıksız besinler varsa bu durumda ne yapmayı 

düşünürsünüz? 

Yapmış olduğun gözlem sonucunda kantininizde bulunan ve kantininizde olmasını 

istediğiniz sağlıklı besinleri listeleyiniz.

Kantinimizde Olmasını İstediğimiz 

Sağlıklı Besinler
Kantinimizdeki Sağlıklı Besinler

Gözlem Yap

Evde ailenizin yapmış olduğu kekin, marketten aldığınız kekten daha erken 

bozulmasının nedenini hiç düşündünüz mü? 

Düşün - Tartış 

Değerlendirme 1

Değerlendirme 2
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Düşün - Tartış 

Değerlendirme 1

Değerlendirme 2
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Mikroplar

Gözle görülemeyen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen çok küçük canlılara 

mikrop denir. Doğada zararlı ve zararsız birçok mikrop vardır. Zararlı mikroplar 

vücudumuza girdiğinde hastalanmamıza neden olur.

Düşün - Tartış 

Bu soruya cevabınız ne olur? Bu görseldeki gibi mikropları 

gözümüzle görebilir miyiz? Tartışınız.

Merhaba, ben obez bir çocuğum. Gördüğünüz 

gibi çok zor durumdayım. Gerektiğinden fazla 

yiyecek yiyorum. Kendimi durduramıyorum. Hazır 

gıdaları, şekerli  ve yağlı yiyecekleri  çok 

tüketiyorum. Arkadaşlarım sağlıksız beslendiğim 

için şişmanladığımı  söylüyorlar.

Koşmakta, yürümekte zorlanıyorum hatta 

ayakkabılarımı bile eğilip bağlayamıyorum. Çok 

mutsuzum. Bu nedenle annem beni diyetisyene 

götürdü. Diyetisyen sayesinde nasıl dengeli  

beslenmem gerektiğini öğreneceğim. Eskisi gibi 

sağlığıma kavuşacağım.

Düşün - Tartış 
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sağlığıma kavuşacağım.

Düşün - Tartış 
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Kişisel  Hijyen  Kuralları

Eller ne zaman su ve sabunla yıkanmalıdır?

Düşün - Yaz

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

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

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

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

Temiz Eller, Gülen Yüzler

Yemek yemeden 

önce

Dişlerini fırçalamadan 

önce

Yemek hazırlamadan 

önce

Öksürüp hapşırdıktan

sonra

Hayvanları sevdikten

sonra

Tuvaletten sonra

Mutlaka Ellerinizi Yıkayınız
Elleri Yıkamak Pek Çok Hastalığın Gelişimini Önler.

Ellerini Sabunla En Az 20 Saniye Yıkamalısın

Kişisel Hijyen

Hijyen kelimesi ile ilgili çağrışım sözcüklerini yazınız.

Düşün - Yaz

Hijyen

Zararlı mikroplardan korunmak için neler yapmalıyız?

Hijyen, Sağlıklı olabilmek için, kendimizi ve çevremizi 

temiz tutmaktır.

Kişisel hijyen, insanların kendi sağlığını korumak için 

yaptığı temizlik uygulamalarıdır.

Kişisel hijyenin amacı, hastalık yapıcı mikropların 

vücuda bulaşmasını ve çevreye yayılmasını önlemektir.

Düşün - Tartış 
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yaptığı temizlik uygulamalarıdır.

Kişisel hijyenin amacı, hastalık yapıcı mikropların 

vücuda bulaşmasını ve çevreye yayılmasını önlemektir.

Düşün - Tartış 
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Temiz Dişler Gülen Yüzler

Dişlerimizi neden fırçalamalıyız?

Düşün - Tartış 

Dişler doğru şekilde nasıl fırçalanmalıdır? Diş 

fırçalama sırasında kullanılan malzemelerin 

(diş macunu, diş fırçası, diş ipi, su) nasıl 

kullanılması ve nasıl saklanması gerekir?

Düşün - Tartış 

Düşün - Tartış - Yaz 

Yandaki dişler sizce neden çürümüş 

olabilir? Sebeplerini yazınız.

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

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

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

Ellerimizi Nasıl Yıkamalıyız?

Haftada bir kez 

tırnaklarınızı kesmelisiniz.

Düşün - Yaz

Oya, beş yaşlarında hayvanları sevip koruyan bir çocuktur. Ancak köpeğini sevip 

okşadıktan sonra annesinin bütün uyarılarına rağmen ellerini yıkamıyor. Oya'nın 

ellerini yıkamasını sağlamak ve ona el yıkama alışkanlığını kazandırmak için neler 

söylerdiniz? 

(Boş kareye resmini çizebilirsin.)
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Hangi besinleri tüketirsek sağlıklı  veya  çürük dişlere 

sahip oluruz? Verilen görseller  üzerine uygun yiyecek 

resimleri çiziniz veya yapıştırınız.

Proje

Sağlıklı dişlere sahip olmak için , günde en az 2 kez

yaklaşık  dişlerinizi fırçalamalısınız. Dişlerinizi bir 2 dakika

ay boyunca sabah ve akşam düzenli olarak fırçalayıp 

aşağıdaki tablodaki güneşi sabah fırçaladığınızda, ayı ise 

akşam fırçaladığınızda boyayınız. 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta

Eğlen, Öğren, Uygula

İsim: ...........................................................................................................................................
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Hangi besinleri tüketirsek sağlıklı  veya  çürük dişlere 

sahip oluruz? Verilen görseller  üzerine uygun yiyecek 
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Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta

Eğlen, Öğren, Uygula

İsim: ...........................................................................................................................................
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Düşün - Tartış - Yaz 

Siz Ayşe'nin yerinde olsaydınız 

ne yapardınız? 

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

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

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

Düşün - Tartış 

Gece yatarken niye 

pijamalarımızı giyiyoruz?

Düşün - Tartış - Yaz 

Yemek yerken hangi hijyen 

kurallarına uymalıyız?
........................................................

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

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

Temiz Giysiler

Okuldan eve döner dönmez okul kıyafetlerinizi değiştiriyor musunuz? Okul 

kıyafetleriniz kirlenmişse ne yaparsınız, kirlenmemişse ne yaparsınız?

Düşün - Tartış 

Dişlerin Konuşsaydı Sana Ne Söylerdi?

Değerlendirme 1
Düşün - Yaz
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Düşün - Yaz
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Temiz Çocuklar Gülen Yüzler

Vücut bakımı ve temizliği bir bütündür. Bunun 

sağlanması için saç, tırnak, kulak, el, yüz vb. vücut 

parçalarının da temizliğine özen gösterilmelidir. 

Böylece hastalıklardan korunmuş oluruz.

Akrostiş Şiiri 
Hijyen ile ilgili baş harfleri kullanarak akrostiş yazınız.

H………………………………………………………………………………

İ………………………………………………………………………………

J………………………………………………………………………………

Y………………………………………………………………………………

E………………………………………………………………………………

N………………………………………………………………………………

Poster Hazırlayalım
” ile ilgili afiş çalışması yapınız. “Kişisel Hijyen Kurallarına Uymanın Önemi

Öğrendiğimiz kişisel temizlik kuralları dışında, sizin dikkat ettiğiniz kişisel 

hijyen kurallarına da (çorap değişimi, ütülü elbiseler, çarşaf değişimi, yüz yıkama, 

tarak kullanımı…) yer veriniz. Afişinizi sınıfta sergileyiniz.

Eğlen, Öğren, Uygula

Değerlendirme

Aşağıda  farklı karakterde iki kişi bulunmaktadır. Dilay 

hijyen kurallarını önemserken Fırat önemsememektedir. 

Dilay, hijyen kurallarının gerekliliğini gerekçeleri ile 

Fırat'a açıklayıp onu ikna etmek istiyor. 

Dilay’a yardımcı olur musunuz?

Basketbol maçından dönünce 

banyo yapmadan üzerimdeki 

kıyafetlerle hemen yatıp 

uyuyacağım.

Geceleri erken yatmaktan 

nefret ederim.

Dişlerimi hiç fırçalamıyorum. 

Üstelik dişlerimde de çürük 

yok.

Ellerimi yıkamayı sadece 

zaman kaybı olarak 

görüyorum. Bence gereksiz.

Fırat Dilay
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Mutfakta  Biz

Bir büyüğünüzle birlikte mutfakta sağlıklı sandviçler hazırlayınız. Sandviçleri 

hazırlarken uyguladığınız temizlik kurallarını not alınız.  Evinizde hazırlamış 

olduğunuz sandviçleri okula getirip okulunuzun bahçesinde sandviç pikniği 

yapabilirsiniz.

Gözlem Yap - Yaz

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

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

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

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

Unutmayalım!
Yiyecek hazırlamadan önce ellerimizi yıkamalıyız. Kullanacağımız 

yiyecekte sebze veya meyve kullanacaksak onları da yıkamalıyız. 

Yiyecek hazırlarken bıçak gibi kesici aletler, ocak veya fırını bir 

büyüğümüzle birlikte kullanmalıyız.

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

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

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

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

Yiyeceklerde Hijyen

Yandaki görselden ne anlıyorsunuz?

Düşün - Tartış 

Teneffüs zili çalınca tüm okul öğrencileri kantine koştu. Kantin sırası çok 

kalabalıktı. Sıra tam Ahmet'e geldiği an içeriye girme zili çaldı. Ahmet 

poğaçasını aldı, sınıfa doğru yürüdü. Ambalajını açıp öğretmen gelene kadar 

birkaç lokma ısırdı. Öğretmen gelince poğaçasını diğer teneffüste yemek 

için masasının üzerine koydu…

Bu durumda Ahmet'e ne söylemek istersin? Poğaçasını diğer teneffüse 

kadar koruması için ona ne önerirsin?

Düşün - Yaz

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

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

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

Düşün - Yaz

Gıdaların, kullanılan alet ve gereçlerin de temizliğine  neden önem vermeliyiz?  

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

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

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

............................................................................................................................................
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kalabalıktı. Sıra tam Ahmet'e geldiği an içeriye girme zili çaldı. Ahmet 

poğaçasını aldı, sınıfa doğru yürüdü. Ambalajını açıp öğretmen gelene kadar 

birkaç lokma ısırdı. Öğretmen gelince poğaçasını diğer teneffüste yemek 

için masasının üzerine koydu…

Bu durumda Ahmet'e ne söylemek istersin? Poğaçasını diğer teneffüse 

kadar koruması için ona ne önerirsin?

Düşün - Yaz

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

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

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

Düşün - Yaz

Gıdaların, kullanılan alet ve gereçlerin de temizliğine  neden önem vermeliyiz?  

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

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

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

............................................................................................................................................
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Sağlıklı  Çocuklar

Aşağıdaki pankartlara örnekteki gibi sağlıkla ilgili mesajlar yazalım.

Pankartlara yazmış olduğunuz mesajları, renkli kartonlara hazırlayıp “Sağlıklı 

Çocuklar Projesi” adı altında okulunuzda farkındalık yaratabilirsiniz.

OBEZİTEYE

HAYIR!

ÖNCE ELLERİNİ YIKASONRA OTUR 
SOFRAYA

Sağlığım için ne yapmalıyım?

Düşün - Yaz
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Düşün - Tartış 
Televizyonda severek izlediğiniz, beğendiğiniz reklamlar var mı?  Bu reklamları 

neden seviyorsunuz?

Reklamı ilgi çekici olan  besini hiç düşünmeden hemen alır mısınız? Bir ürünü 

almadan önce nelere dikkat etmeliyiz?

Yaratıcılığını Kullan - Çiz

Şu resimlerdeki simit ve ekmeklerden alır mıydınız? Neden?

Aşağıda sizin için ayrılmış boş yere simit ve ekmekler için öyle bir sunum 

hazırlayınız ki herkes almak istesin.

Besin Maddesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yandaki karikatür ile ilgili ne 

düşündüğünüzü söyleyiniz?

Düşün - Tartış 

Yaşamımızı sürdürebilmek için birçok ihtiyacımız 

vardır. Bu ihtiyaçlarımızdan en önemlisi besinlerdir. 

Besin ihtiyacımızı karşılamak için alışveriş yaparız. 

Ancak alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken 

kurallar vardır. Yoksa paramızı boşa harcamış 

oluruz. İhtiyaçlarımızı öncelik sırasına göre 

almalıyız.

Hafta sonu ailenizle birlikte pikniğe gitmeye karar verdiniz. Piknik öncesinde 

alışveriş yapmanız gerekmektedir. Ailenizle birlikte öncelik ihtiyacınıza göre 

almanız gereken besinlerin listesini yapınız.

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Reklamı ilgi çekici olan  besini hiç düşünmeden hemen alır mısınız? Bir ürünü 

almadan önce nelere dikkat etmeliyiz?

Yaratıcılığını Kullan - Çiz
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vardır. Bu ihtiyaçlarımızdan en önemlisi besinlerdir. 
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Ancak alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken 
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............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz
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Teyzemle birlikte enginar dolması yapmaya karar verdik. Hemen malzemeleri 

masaya taşımaya başladım. Teyzem dolaptan pirinç getirmemi istedi. Pirincin ' ÜT

si beş ay öncesini gösteriyordu. Pirinç ambalajında  yerine  vardı. SKT TETT

Buzdolabından aldığım kıymanın 'si geçmişti. Kıymanın 'si geçtiği için SKT SKT

enginar dolmasını yapamadık.

 

Yukarıda kırmızı renkli olarak verilen kısaltmalar ne anlama geliyor? Yazınız.

Düşün - Yaz

ÜT SKT TETT

Düşün - Yaz

Aşağıdaki ürünlerin son kullanım tarihlerini yazınız. Ancak  ürünlerin son kullanım 

tarihlerinin geçmemesine dikkat ediniz.

Tüketim tarihi geçmemiş bir gıdanın rengi, tadı ve kokusu gibi  

özellikler dikkate alınarak herhangi bir olumsuz nokta yoksa ürün tüketilmelidir.

Düşün - Tartış 
Sizin de çevrenizde açıkta satılan yiyecekler var mı? 

Varsa nelerdir ve nerede satılıyor?

Düşün - Tartış 

Siz de ailenizle alışveriş yaparken alacağınız ürünün nerede üretildiğine 

bakıyor musunuz?

Ürünün ülkemizde üretilmesine yani yerli ürünü olmasına neden özen göstermeliyiz? 

YERLİ ÜRÜN SERGİSİ 

Sınıfınızda, ülkemizde üretilen besinleri 

sergileyebilirsiniz. 

Düşün - Tartış 
Bir ürünü alırken üretim yeri dışında başka neye bakıyorsunuz? Neden?
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Mikroplar Her Yerde

Bu bölümde bulaşıcı hastalıkların nasıl yayıldığını 

ve onlardan nasıl korunacağımızı öğreneceğiz.

Aşağıdaki görselin insan sağlığıyla nasıl bir ilişkisi vardır?

Düşün - Tartış 

İncele - Yaz

Evinizde bulunan gıdaların (süt, yoğurt…) üretim, son kullanım ve tavsiye edilen 

tüketim tarihlerini inceleyip aşağıdaki tabloya yazınız.

 Besin Adı: Üretim Tarihi:
Tavsiye Edilen 

Tüketim Tarihi:

Son Kullanım 

Tarihi:

Son kullanım tarihi geçmiş olan gıdaları niçin tüketmemeliyiz? 

Vücudumuza ne gibi zararları olur? 

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

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

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

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

Öğretmeniniz sizi gruplara ayırıp her gruba  farklı bir meyve veya sebze ismi 

verir. Siz de verilen meyve veya sebze ile ilgili bir reklam filmi hazırlayınız. 

Söyleyeceklerinizi unutmamak için aşağıya not alınız. 

Eğlen, Öğren, Uygula

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

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

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

Taze sebze ve meyvelerin vitamin değerleri daha yüksektir. Bu yüzden

 sebze ve meyve alırken en tazesini seçmeliyiz.

Araştır - Yaz
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............................................................................................................................................

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

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

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

Öğretmeniniz sizi gruplara ayırıp her gruba  farklı bir meyve veya sebze ismi 

verir. Siz de verilen meyve veya sebze ile ilgili bir reklam filmi hazırlayınız. 

Söyleyeceklerinizi unutmamak için aşağıya not alınız. 

Eğlen, Öğren, Uygula

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

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

............................................................................................................................................
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157156

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Düşün - Yaz

Tuvaletten sonra elini yıkamadan kirli eliyle yiyecek yiyen bu çocuğa 

ne söylemek istersiniz?

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

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

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

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

Mikroplar vücudumuza nasıl veya hangi yollarla girerek hasta olmamıza neden olur?

Düşün - Tartış 

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

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

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 

El resmi üzerindeki küçük canlıların ne olduğunu hatırlıyor musunuz?

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz

Mikropların en çok bulunduğu ortamları ve yerleri yazınız.

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

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

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

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

Tuvaletten sonra elini yıkamadan kirli eliyle yiyecek yiyen bu çocuğa 

ne söylemek istersiniz?

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

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

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

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

Mikroplar vücudumuza nasıl veya hangi yollarla girerek hasta olmamıza neden olur?

Düşün - Tartış 

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

............................................................................................................................................
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El resmi üzerindeki küçük canlıların ne olduğunu hatırlıyor musunuz?

Düşün - Tartış 

Düşün - Yaz

Mikropların en çok bulunduğu ortamları ve yerleri yazınız.

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

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

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

............................................................................................................................................
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Bulaşıcı Hastalıkların Yayılma Yolları

Eller 

Mikropları ellerimizle bir yerden başka bir yere taşırız. Kirli ellerimizi doğrudan 

ağzımıza veya burnumuza götürerek mikroplar vücudumuza girip hastalanmamıza 

neden olabilir. Kirli ellerimiz ile çevremizdeki kişilere temas ederek mikropları 

onlara da bulaştırabiliriz. Bu nedenle el hijyenine kendi sağlığımız ve başkalarının 

sağlığı için özen göstermeliyiz.

Ellerine Öksürmek Yerine

Buraya Öksürmeyi Dene!

Düşün - Tartış 

Hasta bir 

arkadaşımızın 

hapşırması ile etrafa 

yayılan mikroplar, aynı 

havayı solumamız ile 

birlikte nefes yoluyla 

vucudumuza girerek 

bizim de hasta 

olmamıza neden 

olabilir.

UNUTMA!

Ağız, burun, deri… 

enfeksiyon giriş kapılarıdır.

Çevremizde hastalıklara yol açan 

çeşitli mikroplar vardır. 

Enfeksiyon, zararlı bakteri ve 

parazit gibi mikropların insan 

vücuduna girerek çoğalması ve 

hastalık yapmasıdır.

Enfeksiyon
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Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Temel Kurallar

Kişisel temizliğimize dikkat etmeliyiz.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz.

Kişisel eşyalarımızı (diş fırçası, tarak, mendil…) paylaşmamalıyız.

Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat etmeliyiz.

Tuvaletten sonra ellerimizi sabunla yıkamalı ve silmeliyiz.

Bulunduğumuz yerleri havalandırmalıyız.

Öksürürken ağzımızı kolumuzun iç kısmıyla kapatmalıyız. 

Öksürdükten sonra ellerimizi yıkamalıyız.

Amaç: Bulaşıcı hastalıkların yayılma yolları ile ilgili insanları bilinçlendirme

Sınıfta dört farklı grup ve her grup için bir çalışma alanı oluşturun. Her bir 

çalışma alanında yani istasyonda farklı bir bilinçlendirme çalışması yapılacaktır. 

Gruplar, istasyonlarda onar dakika çalıştıktan sonra, bir sonraki istasyona geçip 

o istasyonda yürütülen çalışmayı kaldığı yerden devam ettirecekler. Her bir 

öğrencinin tüm istasyonlarda katkı sağlaması gerekiyor.

   1. İstasyon: Afiş hazırlama

  2. İstasyon: Şarkı sözü yazma

  3. İstasyon: Sloganlar yazma 

  4. İstasyon: Hikaye yazma

  İstasyonlarda çalışmaları tamamladıktan sonra, okul panosuna asarak bu konuda 

tüm öğrencileri bilinçlendirebilirsiniz.

İstasyonlarda Dolaşalım

Düşün - Yaz 

Değerlendirme

Mikroplar gözle göremeyeceğimiz kadar küçük 

canlılardır. Vücudumuza giren mikroplar bazı 

hastalıklara neden olur. Grip, nezle ve bazı çocuk 

hastalıkları kimi mikropların neden olduğu 

hastalıklardandır. Bu hastalıklar bir kişiden diğer kişiye 

geçebildiğinden, bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar.  

Sağlıklı bir yaşam için hem kendi bedenimizin 

hem de çevremizin temizliğine dikkat etmeliyiz. 

Kendi sağlığımızı düşündüğümüz kadar 

başkalarının sağlığını da düşünmeliyiz.

Tuvalette mikropların 

ellerimize bulaşmasını 

engellemek için 

ne yapmak gerekir?

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

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

........................................................
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  İstasyonlarda çalışmaları tamamladıktan sonra, okul panosuna asarak bu konuda 
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İstasyonlarda Dolaşalım

Düşün - Yaz 

Değerlendirme

Mikroplar gözle göremeyeceğimiz kadar küçük 

canlılardır. Vücudumuza giren mikroplar bazı 

hastalıklara neden olur. Grip, nezle ve bazı çocuk 

hastalıkları kimi mikropların neden olduğu 

hastalıklardandır. Bu hastalıklar bir kişiden diğer kişiye 

geçebildiğinden, bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar.  

Sağlıklı bir yaşam için hem kendi bedenimizin 
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Tuvalette mikropların 

ellerimize bulaşmasını 

engellemek için 

ne yapmak gerekir?

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

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

........................................................
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İlaçlar Nasıl Kullanılır?

Hastalandığımızda ilaç kullanmaya gerek olup olmadığını doktorumuz belirler. 

Kullanacağımız ilaca da doktorumuz karar verir.

İlaçlar kullanılırken o ilaca özel kullanma saati, aç veya tok olma durumu ile ilgili 

şartlara uyulmalıdır.

İlacın nasıl kullanılacağı konusunda doktorun, eczacının ve diğer sağlık 

çalışanlarının bilgilendirmelerine uyulmalıdır.

İlaçlar, doktorun belirlediği sürede kullanılır.

Çocukların kendi kendilerine ilaç kullanmamaları gerekir. Çocuklara ilaçlarını 

büyükleri veya sağlık çalışanları kullandırır.

*İlaç doğru miktarda kullanılmalıdır. 

*Eksik miktarda ilaç alınması tedavinin aksamasına neden olabilir.

*Fazla miktarda ilaç alınması ise zararlı etkilere yol açabilir.

Doktorun önerdiği tedaviye tam olarak uyulursa iyileşme zamanında olur.

Bir başkası için iyi olan  ilaç, size uygun olmayabilir.

Çocuklar, ilaç kullanırken vücutlarındaki görünür/hissedilir olumsuz değişimleri 

(kaşınma, ağrı duyma, yüksek ateş hissi gibi) büyüklerine, öğretmenlerine ya da o 

sırada bakımını üstlenen diğer kişilere hemen söylemelidir.

*İlaçlar, kutusunda belirtilen şartlara uygun şekilde özel yerlerde saklanır.

*Diğer ürünler gibi ilaçların da son kullanma tarihleri vardır.

İlaçların Doğru Kullanımı

Resimde gördükleriniz nedir? 

Bunları kim önerdiğinde 

ve ne zaman alırız?

Düşün - Tartış 

Zararlı mikroplar vücudumuza girdiğinde 

vücudumuz bunlarla mücadele eder. Ancak 

bazı durumlarda vücudumuzun yardıma ihtiyacı 

olabilir. İyileşmek için ilaç kullanmamız 

gerekebilir. Doktorun önerdiği ilacı uygun 

dozda kullanmalıyız.

Tahmin Et – Tamamla

En son cümleyi siz  tamamlayınız.

 Arkadaşlar internette bir ilaç reklamı gördüm, zihin açıyormuş.Ali:

 Tam bize göre!Ayşe:

 Hemen gidip alsam mı acaba?Ali:

 Doktora danışmadan mı alacaksın?Ayşe:

 Ne olacak, altı üstü bir ilaç!Ali:

...........: ......................................................................................................................................

Düşün - Yaz

Ali' nin bu davranışı doğru mudur? Neden?
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İlaçlar Nasıl Kullanılır?

Hastalandığımızda ilaç kullanmaya gerek olup olmadığını doktorumuz belirler. 

Kullanacağımız ilaca da doktorumuz karar verir.

İlaçlar kullanılırken o ilaca özel kullanma saati, aç veya tok olma durumu ile ilgili 

şartlara uyulmalıdır.

İlacın nasıl kullanılacağı konusunda doktorun, eczacının ve diğer sağlık 

çalışanlarının bilgilendirmelerine uyulmalıdır.

İlaçlar, doktorun belirlediği sürede kullanılır.

Çocukların kendi kendilerine ilaç kullanmamaları gerekir. Çocuklara ilaçlarını 

büyükleri veya sağlık çalışanları kullandırır.

*İlaç doğru miktarda kullanılmalıdır. 

*Eksik miktarda ilaç alınması tedavinin aksamasına neden olabilir.

*Fazla miktarda ilaç alınması ise zararlı etkilere yol açabilir.

Doktorun önerdiği tedaviye tam olarak uyulursa iyileşme zamanında olur.

Bir başkası için iyi olan  ilaç, size uygun olmayabilir.

Çocuklar, ilaç kullanırken vücutlarındaki görünür/hissedilir olumsuz değişimleri 

(kaşınma, ağrı duyma, yüksek ateş hissi gibi) büyüklerine, öğretmenlerine ya da o 

sırada bakımını üstlenen diğer kişilere hemen söylemelidir.

*İlaçlar, kutusunda belirtilen şartlara uygun şekilde özel yerlerde saklanır.

*Diğer ürünler gibi ilaçların da son kullanma tarihleri vardır.

İlaçların Doğru Kullanımı

Resimde gördükleriniz nedir? 

Bunları kim önerdiğinde 

ve ne zaman alırız?

Düşün - Tartış 

Zararlı mikroplar vücudumuza girdiğinde 

vücudumuz bunlarla mücadele eder. Ancak 

bazı durumlarda vücudumuzun yardıma ihtiyacı 

olabilir. İyileşmek için ilaç kullanmamız 

gerekebilir. Doktorun önerdiği ilacı uygun 

dozda kullanmalıyız.

Tahmin Et – Tamamla

En son cümleyi siz  tamamlayınız.

 Arkadaşlar internette bir ilaç reklamı gördüm, zihin açıyormuş.Ali:

 Tam bize göre!Ayşe:

 Hemen gidip alsam mı acaba?Ali:

 Doktora danışmadan mı alacaksın?Ayşe:

 Ne olacak, altı üstü bir ilaç!Ali:

...........: ......................................................................................................................................

Düşün - Yaz

Ali' nin bu davranışı doğru mudur? Neden?
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Acil Durum Örnekleri

Yandaki uyarı levhasını nerelerde gördünüz? 

Ne ifade ediyor?

Düşün - Tartış 

Düşün - Bul

Görsellerden de yararlanarak 

acil durum örnekleri yazınız.

Ev Kazaları

                                                                   

Deprem

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

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

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

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

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

*Çocuklar evde, okulda veya herhangi bir ortamda ilaç ve 

ilaçla ilgili araçlara (enjektör, ilaç şişesi, tüpü vb.) 

rastladıklarında bunlara dokunmamalıdır.

*Çocuklar, gerekli önlemlerin alınması için yetişkinleri haberdar 

etmelidir.

Emin'in başı ağrıyor ve midesi 

bulanıyordu. Bunun için annesinin 

daha önce kullandığı ilacı kullandı. 

“Annem zararlı bir ilaç içmez.” diye 

düşündü.

Değerlendirme

Yukarıdaki metne göre Emin bu durum sonrasında neler yaşamış olabilir? Yazınız.

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

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

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

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

Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı sonucunda

iç organlarımız özellikle karaciğerimiz ve böbreklerimiz zarar görür.

İlaç kullanımı ile ilgili temel kuralları 

evde  ailenize de anlatınız.

Düşün - Tartış 



165164

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Acil Durum Örnekleri

Yandaki uyarı levhasını nerelerde gördünüz? 

Ne ifade ediyor?

Düşün - Tartış 

Düşün - Bul

Görsellerden de yararlanarak 

acil durum örnekleri yazınız.

Ev Kazaları

                                                                   

Deprem

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

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

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

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

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

*Çocuklar evde, okulda veya herhangi bir ortamda ilaç ve 

ilaçla ilgili araçlara (enjektör, ilaç şişesi, tüpü vb.) 

rastladıklarında bunlara dokunmamalıdır.

*Çocuklar, gerekli önlemlerin alınması için yetişkinleri haberdar 

etmelidir.

Emin'in başı ağrıyor ve midesi 

bulanıyordu. Bunun için annesinin 

daha önce kullandığı ilacı kullandı. 

“Annem zararlı bir ilaç içmez.” diye 

düşündü.

Değerlendirme

Yukarıdaki metne göre Emin bu durum sonrasında neler yaşamış olabilir? Yazınız.

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

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

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

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

Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı sonucunda

iç organlarımız özellikle karaciğerimiz ve böbreklerimiz zarar görür.

İlaç kullanımı ile ilgili temel kuralları 

evde  ailenize de anlatınız.

Düşün - Tartış 
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Düşün - Eşleştir

Yangınlara müdahale etmeleri 

ve acil durumlarda insanlara 

yardımcı olmaları için ararız.

Hastalık, kaza, yaralanma 

gibi durumlarda ararız.

Doğal afetlerde (sel, 

deprem…), büyük kazalarda 

insanlara yardım etmeleri için 

ararız.

Orman yangınlarında 

ararız.

Hırsızlık, trafik kazaları 

gibi durumlarda ararız.

Sivil Savunma Teşkilatı

Orman Yangını

Polis İmdat

Ambulans

(Acil Yardım)

İtfaiye

Acil Durumlarda Aranabilecek KurumlarAcil Yardım Numaraları

Eyvah! Bu durumda hangi 

numarayı aramalıyız? Kafamız 

karıştı, lütfen yardım ediniz.

ACİL DURUM, ACİL DURUM! 

Ormanı ve hayvanları kurtarmak için aşağıdaki boş yerlere doğru telefon 

numaralarını yazmanız gerekmektedir. Hadi sireni çalıştırma zamanı…                                                            

Düşün - Yaz

UNUTMA!

Acil yardım telefonları arandığında öncelikle sakin olunmalıdır. Kişi kendini tanıtıp 

kısaca olayı anlatmalı ve adresi söylemelidir. Hatta en kısa yolu tarif etmelidir.
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Düşün - Eşleştir

Yangınlara müdahale etmeleri 

ve acil durumlarda insanlara 

yardımcı olmaları için ararız.

Hastalık, kaza, yaralanma 

gibi durumlarda ararız.

Doğal afetlerde (sel, 

deprem…), büyük kazalarda 

insanlara yardım etmeleri için 

ararız.

Orman yangınlarında 

ararız.

Hırsızlık, trafik kazaları 

gibi durumlarda ararız.

Sivil Savunma Teşkilatı

Orman Yangını

Polis İmdat

Ambulans

(Acil Yardım)

İtfaiye

Acil Durumlarda Aranabilecek KurumlarAcil Yardım Numaraları

Eyvah! Bu durumda hangi 

numarayı aramalıyız? Kafamız 

karıştı, lütfen yardım ediniz.

ACİL DURUM, ACİL DURUM! 

Ormanı ve hayvanları kurtarmak için aşağıdaki boş yerlere doğru telefon 

numaralarını yazmanız gerekmektedir. Hadi sireni çalıştırma zamanı…                                                            

Düşün - Yaz

UNUTMA!

Acil yardım telefonları arandığında öncelikle sakin olunmalıdır. Kişi kendini tanıtıp 

kısaca olayı anlatmalı ve adresi söylemelidir. Hatta en kısa yolu tarif etmelidir.
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ÖYKÜ YAZALIM

Aşağıda verilenlerden yararlanarak “112 Acil Servisin Önemi” ile ilgili bir 

öykü yazınız.

Karakter: Yalnız yaşayan, yaşlı bir kimse

Yer: Ev

Olay: .........................................................................................................................

Konu Başlığı: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Sizce acil durumlarda arayacağımız itfaiye, polis, sivil savunma, sağlık kurumları 

olmasaydı neler yaşanırdı?

İtfaiye olmasaydı, 

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

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

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

Polis olmasaydı, 

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

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

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

Sivil Savunma Teşkilatı olmasaydı, Acil sağlık kurumları olmasaydı, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................
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ÖYKÜ YAZALIM

Aşağıda verilenlerden yararlanarak “112 Acil Servisin Önemi” ile ilgili bir 

öykü yazınız.

Karakter: Yalnız yaşayan, yaşlı bir kimse

Yer: Ev

Olay: .........................................................................................................................

Konu Başlığı: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düşün - Yaz

Sizce acil durumlarda arayacağımız itfaiye, polis, sivil savunma, sağlık kurumları 

olmasaydı neler yaşanırdı?

İtfaiye olmasaydı, 

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

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

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

Polis olmasaydı, 

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

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

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

Sivil Savunma Teşkilatı olmasaydı, Acil sağlık kurumları olmasaydı, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................
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Aşağıda verilen sorunlara çözüm üretiniz.

SORUN: Komşumuzun evinde yangın çıktı. Ancak aramalar sonucunda itfaiyeye 

ulaşamıyorlar.

ÇÖZÜM: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. …….

SORUN: Trafik kazası oldu. Yaralılar var. Ambulans gelmekte gecikti.

ÇÖZÜM:  …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. …….

SORUN: Trafikte araçlar sireni çalan ambulansa yer vermiyor.

ÇÖZÜM: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. …….

Düşün - Yaz

Girne bölgesinde yaşayan Tarık, itfaiyeyi arayarak  yangın çıktığı yalanını söyler. 

İtfaiye aracı da  yangını söndürmek için yola çıkıp verilen adrese gider. Bu arada 

başka bir yerde yangın çıkar.

Öyküyü Tamamla

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

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

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

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

Tarık'ın yapmış olduğu bu yanlış davranıştan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Yazınız.

Dün akşam annem ve kardeşimle  anneannemi  

ziyarete gittik. Döndüğümüzde evdeki bütün 

eşyaların dağınık olması bizi korkuttu. Bütün 

dolap kapıları açık ve giysilerimiz 

darmadağınıktı. 

Parçaya göre Nesrinler hangi kurum ve numarayı arayarak yardım istemelidir? 

Yazınız.

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

Düşün - Yaz

Bulunduğunuz okula/evinize en yakın sağlık kuruluşunun adı nedir? Yazınız.

Düşün - Yaz

Okul Ev

Düşün - Yaz

Trafikte sireni çalan ambulans, polis veya itfaiye araçları ile hiç karşılaştınız mı? 

Karşılaştıysanız bu durumda araç sürücüleri ne yaptı? Neden?

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

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

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

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

Nesrin
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Aşağıda verilen sorunlara çözüm üretiniz.

SORUN: Komşumuzun evinde yangın çıktı. Ancak aramalar sonucunda itfaiyeye 

ulaşamıyorlar.

ÇÖZÜM: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. …….

SORUN: Trafik kazası oldu. Yaralılar var. Ambulans gelmekte gecikti.

ÇÖZÜM:  …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. …….

SORUN: Trafikte araçlar sireni çalan ambulansa yer vermiyor.

ÇÖZÜM: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. …….

Düşün - Yaz

Girne bölgesinde yaşayan Tarık, itfaiyeyi arayarak  yangın çıktığı yalanını söyler. 

İtfaiye aracı da  yangını söndürmek için yola çıkıp verilen adrese gider. Bu arada 

başka bir yerde yangın çıkar.

Öyküyü Tamamla

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

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

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

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

Tarık'ın yapmış olduğu bu yanlış davranıştan nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Yazınız.

Dün akşam annem ve kardeşimle  anneannemi  

ziyarete gittik. Döndüğümüzde evdeki bütün 

eşyaların dağınık olması bizi korkuttu. Bütün 

dolap kapıları açık ve giysilerimiz 

darmadağınıktı. 

Parçaya göre Nesrinler hangi kurum ve numarayı arayarak yardım istemelidir? 

Yazınız.

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

Düşün - Yaz

Bulunduğunuz okula/evinize en yakın sağlık kuruluşunun adı nedir? Yazınız.

Düşün - Yaz

Okul Ev

Düşün - Yaz

Trafikte sireni çalan ambulans, polis veya itfaiye araçları ile hiç karşılaştınız mı? 

Karşılaştıysanız bu durumda araç sürücüleri ne yaptı? Neden?

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

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

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

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

Nesrin
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Adresim

Karşılaştığınız herhangi bir acil durumda adresinizi 

ve yakınlarınıza ulaşabileceğiniz telefon 

numaralarını biliyor musunuz? 

UNUTMA! 

Adresimizi yazarken her kelimenin ilk 

harfini büyük harfle yazalım.

Düşün - Yaz

Aşağıdaki tabloyu ev adresinize göre tamamlayınız.

Mahalle Adı

Cadde Adı

Sokak Adı

Apartman Adı

Kat

Daire / Ev Numarası

Yaşadığın Yerleşim Birimi

İlçe Adı

ÖYKÜ YAZALIM

Aşağıda verilenlerden ve öğrendiklerinizden yararlanarak bir öykü 

yazınız.

Karakter: 8 -9 yaşlarında bir kız öğrenci

Karakter Özellikleri: Yardımsever, duyarlı

Yer: Portakal bahçeleri arasında bir köy

Olay: Yangın

Konu Başlığı: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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Adresim

Karşılaştığınız herhangi bir acil durumda adresinizi 

ve yakınlarınıza ulaşabileceğiniz telefon 

numaralarını biliyor musunuz? 

UNUTMA! 

Adresimizi yazarken her kelimenin ilk 

harfini büyük harfle yazalım.

Düşün - Yaz

Aşağıdaki tabloyu ev adresinize göre tamamlayınız.

Mahalle Adı

Cadde Adı

Sokak Adı

Apartman Adı

Kat

Daire / Ev Numarası

Yaşadığın Yerleşim Birimi

İlçe Adı

ÖYKÜ YAZALIM

Aşağıda verilenlerden ve öğrendiklerinizden yararlanarak bir öykü 

yazınız.

Karakter: 8 -9 yaşlarında bir kız öğrenci

Karakter Özellikleri: Yardımsever, duyarlı

Yer: Portakal bahçeleri arasında bir köy

Olay: Yangın

Konu Başlığı: ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Evde, okulda veya sokakta  karşı karşıya kaldığınız acil durumları yazınız.

Düşün - Yaz

Acil Durum Örnekleri
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Araştır

Evinizde ve okulunuzda bulunması gereken ilk yardım malzemeleri nelerdir?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Acil Durum Kartım
Adım

Soyadım

Adresim

Acil durumda 

yakınlarımdan 

ulaşılacak kişiler 

ve numaraları ....................................... Tel: ................................................

....................................... Tel: ................................................

İlk Yardım

Sağlığımızı tehlikeye sokan sebeplerden biri de dikkatsizliktir. 

Evimizde, okulda veya sokakta dikkatsizlik sonucu kaza ve acil  

durumlar yaşanabilir. Bu kazalar sonucunda  yaralanmalar 

oluşabilir ve zor durumda kalabiliriz. 

Doktora gidinceye kadar 

yapılan ilk müdahaleye 

ilk yardım denir.

Her evin bir adresi vardır. Evimizin adresi, evimizin 

üzerinde bulunduğu cadde, sokak ve mahallenin 

isimlerine göre belirlenir. Ayrıca her evin veya 

apartmanın kapısına bir numara verilmiştir.

Düşün - Yaz

Yangına ulaşmaya çalışan itfaiye aracı hangi sokak ve caddeden geçmelidir?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Düşün - Yaz

Verilen kelimelerin kısaltılmış hallerini yazınız.

Cadde:                                                                

Sokak:

 Numara:

Apartman / Mahalle:

Adresimizi yazarken kısaltmalardan da yararlanabiliriz.

Atatürk Caddesi

K
ar

to
pu
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ok

ak

Z
ey

be
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S
ok

ak
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se

m
in
 S
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....................................... Tel: ................................................
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UNUTMA!

Acil durumlar karşısında, 

Sakin ol, 

panik yapma!

Gereken 

yardımda bulun.

Hijyen koşullarına 

dikkat et.

Düşün - Yaz

Elimizdeki kanamayı durdurmak için hangi hijyen kurallarına uyarsın? Neden?  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Düşün - Yaz

Ali, arkadaşları onu oyun oynamaya çağırınca çok heyecanlanmıştı. 

Ayakkabılarının bağcıklarını bağlamadan koşarak yanlarına gitmek istedi, ancak 

düşüp dizi kanadı. Bu durum karşısında ne yapılmalıdır?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Durumlar ve Yapılması Gerekenler

Aslı, bıçakla meyve doğrarken elini kesti. Eli kanadı.

Yapılması  Gerekenler

Temiz bir pamukla 

kanayan yerin 

üzerini bastır.

Kanayan yerin 

yukarısından 

hafifçe sık.

Hemen 

büyüklerinden 

yardım iste.

Teneffüste arkadaşınla oyun oynarken arkadaşının burnu kanadı.

Yapılması  Gerekenler

Başını öne 

doğru eğmesini 

söyle.

Temiz bir  kağıt peçete ile 

burnunu baş ve işaret parmakları 

ile hafifçe sıkmasını söyle.

Kanamanın 

durmasını 

bekle.

Büyüklerinden 

yardım 

iste.

Arkadaşının yaralanıp başının kanadığını gören Ayşe bayılır. 

Yapılması  Gerekenler

Sakin 

ol.

Başına 

toplanan 

kişileri uzaklaştır.

Uygun bir yere 

yatırıp ayaklarını 

yukarıya kaldır.

Büyüklerinden 

yardım 

iste.

Rahatça 

nefes 

almasını sağla.

Basamakları çıkarken ayağın takıldı ve dizini çarptın. Ancak  kanama olmadı.

Yapılması  Gerekenler

Çarptığın yere 

buz koy.

Büyüklerine 

haber ver.
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1- Verilen cümlelerde hangi duyu organlarımızı kullanırız? Eşleştiriniz.

Değerlendirme

Yazın sıcak kumda çıplak ayaklarım  yandı.

Verdiğin çiçek çok güzel kokuyor.

Yemek çok tuzlu olmuş.

Yeni ayakkabılarının rengi çok güzel.

Yağmurun ardından toprak mis gibi koktu.

Zil çalınca teneffüse çıktık.

Yediği biberden ağzı yandı.

2- Aşağıdaki görselde numaralandırılan organların isimlerini yazıp organları 

    boyayınız.                                                                     

Organlarımız

1

2

3

4

5

6

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Basit yaralanmalarda yapılabilecekleri, öğretmeniniz önderliğinde rol alarak 

canlandırma yapınız. 

Okulunuzda “Sağlık Kulübü” kurduğunuzu düşününüz. Bir çalışma planı hazırlayınız. 

Ne gibi etkinlikler yapabileceğinizi tartışınız ve yazınız. 

(“Sağlığım” konusuyla ilgili şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanmayı unutma!)

Canlandırma

Çalışma Planı

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Düşün - Yaz
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5- Sağlıklı beslenmek için ana öğünlerde  yiyebileceğimiz menüleri, 

    boş tabaklar içerisine yazınız.

6- Ömer'e önerilerinizi yazınız. 

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

7- Acil bir durumla karşılaştığımızda arayacağımız kurum isimlerini ve numaralarını 

    yazınız.

Sabah Öğle Akşam

3- Aşağıdaki besinleri sebze-meyve, süt ürünleri, tahıllar ve et grubu olarak 

    gruplandırınız.

ıspanak elma kolokas ayran

kaymak yoğurt domates pirinç

molehiya balık buğday yulaf

babutsa kayısı yumurta kuru börülce

kuru bakla muz peksemet peynir

Meyve-Sebze Grubu Tahıl Grubu Et,yumurta Grubu Süt Grubu

4- Sağlığımız için yaralı olan yiyecekleri işaretleyiniz.
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EK 1

İÇ ORGANLARIMIZ NEREDE?

İç organ resimlerini kesip insan vücudundaki doğru yerlere yapıştırınız.

8- Aşağıdaki cümleleri tabloda soldan sağa gizlenen kelimelerle tamamlayınız.

n Günlük işlerimizi sağlıklı yapabilmek için gerekli olan enerjiyi ve 

   ……………………………. leri besinlerden alırız.

n Dengeli ve düzenli beslenmek, sağlığımızı ve okul hayatımızı

   …………………….…. etkiler.

n Beslenmemize dikkat edersek hastalıklara karşı …………………… artar.

               

n  Dengeli ve düzenli beslenmek için her türlü ………………………..……….

den yeterince almalıyız. 

n  Beslenmesine dikkat etmeyen arkadaşlarımızı ………………… uyarmalıyız.

n Abur cubur şeylerle beslenmeye çalışmak sağlığımızı ……………… etkiler.

n Tuvalet ve lavaboları …………………………. bırakmalıyız.

n Yaşımıza ve kurallara uygun …………………………. yapmalıyız.

n Çöpleri çöp kutusuna atarak hem ……………………..…….. sağlığımızı 

   hem de arkadaşlarımızın sağlığını korumuş oluruz.
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EK 2

İÇ ORGANLARI ZAR OYUNU: 

Zarı at, üste gelen iç organının ismini, görevini ve vücuttaki yerini söyle,

Öncellikle kübün açınımı kenarlarından keserek ve yapıştırarak (Not: 

küp oluşturulur.)
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Kaynakça

Egitimhane.com

http://anaokullu.net/index.php/okul-oncesi-yeni-programi/125-etkinlik-planlari/dil-

gelisimi/1049-kurbaga-kumkum

Pusulacık

https://tr.pinterest.com/pin/559009372473204031/

http://cocuklaringelisimi.com/cinsel-istismari-onleme-etkinlik-kitabi/

http://www.hangisoru.com/3-sinif-hayat-bilgisi-trafik-kurallari-konu-etkinlikleri-

37540.html

Judy Hindley, Colin King. (1998).Vücudumuz Nasıl Çalışır. Tübitak Yayınları.

Ziya Selçuk,Hüseyin Kayılı, Levent Okut. (2004). Çoklu Zeka Uygulamaları.4. 

Basım. Maya-Gen Yayınları.

Tatil Arkadaşım.Sınıf 3.Morpa Yayınları.

www.egitimhane.com

www.evvelcevap.com

www.leventyagmuroglu.com

www.morpakampüs.com

www.pinterest.com



187186

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 

Kaynakça

Egitimhane.com

http://anaokullu.net/index.php/okul-oncesi-yeni-programi/125-etkinlik-planlari/dil-

gelisimi/1049-kurbaga-kumkum

Pusulacık

https://tr.pinterest.com/pin/559009372473204031/

http://cocuklaringelisimi.com/cinsel-istismari-onleme-etkinlik-kitabi/

http://www.hangisoru.com/3-sinif-hayat-bilgisi-trafik-kurallari-konu-etkinlikleri-

37540.html

Judy Hindley, Colin King. (1998).Vücudumuz Nasıl Çalışır. Tübitak Yayınları.

Ziya Selçuk,Hüseyin Kayılı, Levent Okut. (2004). Çoklu Zeka Uygulamaları.4. 

Basım. Maya-Gen Yayınları.

Tatil Arkadaşım.Sınıf 3.Morpa Yayınları.

www.egitimhane.com

www.evvelcevap.com

www.leventyagmuroglu.com

www.morpakampüs.com

www.pinterest.com



#188

Sağlığım Bölüm 2 Bölüm 2 





KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

Bu ders kitabı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

Bu ders kitabı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.


	hayat bilgisi 3.1 on kapak.pdf (p.1-2)
	hayat bilgis 3 bolum 1.pdf (p.3-82)
	hayat bilgisi 3 bolum 2.pdf (p.83-190)
	hayat bilgisi 3.1 arka kapak.pdf (p.191-192)

