1.1.Ünite
Ünite
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Fiziksel Özelliklerimiz
Fiziksel özellik bildiren ifadelerin yazılı olduğu alanları kırmızı
ile boyayınız. Boyadıktan sonra ortaya çıkan şeklin hangi oyuna ait
olduğunu noktalı yere yazınız.
...............................................
Düz saçlı

Zayıf

Kısa saçlı
Resim
yapabilmek

İşitme
cihazı
kullanmak

Kıvırcık saçlı

Yeşil gözlü

Sarı saçlı
Şarkı
söylemeyi
sevmek
BAŞLA
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Yüzmeyi
sevmek

Uzun boylu
Gözlük
takmak

Çalışkan
olmak

Elif ve Can'ın Fiziksel Özellikleri
Aşağıdaki tabloda Elif ve Can’ın fiziksel özelliklerini işaretleyiniz.
Fiziksel
Özellikler

Elif

Can

Kahverengi saç
Siyah saç
Düz saç
Kısa saç
Uzun saç
Kahverengi göz
Mavi göz

Birbirimizin
farklılıklarına saygı
duymalıyız. Çünkü her
birimiz, farklılıklarımızla
özel ve değerliyiz.
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Kendimizi ve Arkadaşımızı Tanıtıyoruz
•

Aşağıdaki bölüme kendi fiziksel özelliklerinizi yazınız.

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

•

Aşağıdaki bölüme arkadaşınızın fiziksel özelliklerini yazınız.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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Yapabildiklerimiz
Boş bırakılan çocuk şablonuna fiziksel özelliklerinize dikkat ederek
kendi resminizi çiziniz ve boyayınız. Diğer bölümlere ise kendinizi
tanıtan özelliklerinizi yazınız.
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...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................
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Ders Araç ve Gereçlerimiz
• Aşağıdaki bulmacada saklanmış ders araç ve gereç isimlerini
bulunuz.
B
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Bulduğunuz ders araç ve gereç isimlerini aşağıdaki listeye yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Araç ve Gereç Listesi
.....................
7. .....................
.....................
8. .....................
.....................
9. .....................
.....................
10. ...................
.....................
11. ...................
.....................
12. ...................

Plan Yapıyoruz
Aşağıdaki haftalık ders programını doldurunuz. İçinden istediğiniz
bir gün seçiniz. O günün programına göre çantanıza yerleştirmeniz
gereken ders araç ve gereçlerini, istediğiniz renklerde boyayınız.
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Sınıf Etkinliklerine Katılıyoruz
Ek 1'de (sayfa 129) karışık olarak verilmiş görseli düzenleyerek

aşağıdaki bölüme yapıştırınız. Görselde gördüklerinizi arkadaşınız ile
paylaşınız.

Boş karton kutu, yapıştırıcı, makas, kutuyu kaplamak
için renkli kâğıt, kumaş, renkli kalemler, isteğe bağlı
süsleme malzemeleri getiriniz.
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Seçim Sandığı Yapıyoruz
Aşağıdaki malzemeleri kullanarak
ve yapılış yönergelerini uygulayarak
seçim sandığı hazırlayınız.

Malzemeler:
• Boş karton kutu
• Yapıştırıcı, makas
• Kutuyu kaplamak için
malzeme (renkli kâğıt,
kumaş vb.)
• Renkli kalemler
• İsteğe bağlı süsleme
malzemeleri
Yapılışı:
1. Karton kutunun büyüklüğüne göre kaplama kâğıdı kesiniz.
2. Karton kutuyu kaplayarak süsleyiniz.
3. Kaplanan kutunun üzerinde oy atılabilecek kadar bir boşluk
kesiniz. Bu işlemi yaparken öğretmeninizden yardım alınız.
4. Kutunun üzerine "Seçim Sandığı" yazınız.

Seçim

Sand

Seç

ığı

im

San

dığ

ı
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Gezilerimizi Planlıyoruz
Uygulama adımları doğrultusunda aşağıdaki etkinliği yapınız.
Adım 1: Gezi yapmak istediğiniz yerleri listeye yazınız.
Adım 2: Bu geziler için oylama yapınız.

Gezilecek
Yerler

•
•
•
•
•
•
•
•

Muhtarlık Gezisi
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Adım 3: Oylama sonuçlarını çoktan aza doğru aşağıdaki
listeye sıralayınız.
Adım 4: Listedeki ilk üç geziyi ne zaman ve nasıl yapacağınızı
planlayınız.
ye?
ere man?
a
eZ
?
asıl

N

Geziler Nereye
Yapılacak?

.............................
.............................
..............................
...........................
.............................
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Geziler Ne Zaman
Yapılacak?

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

Geziler Nasıl
Yapılacak?

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

Sınıf Temsilcimizi Seçiyoruz
•

Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruyu metne göre cevaplayınız.

2B sınıfında sınıf başkanlığı
seçimi yapılacaktı. Bunun için
aday öğrencilerin isimleri tahtaya
yazıldı. Arda, Asuman, Leyla ve Ali
aday oldular. Seçim yapıldı. Oylama
sonucuna göre Arda ve Asuman
eşit sayıda oy aldı. Leyla ve Ali,
onlardan az sayıda oy aldı. Seçim
tekrarlandı fakat sonuç değişmedi.

7

2

3

7

2B sınıfındaki sınıf başkanlığı sorunu sizce nasıl çözülmüş
olabilir?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

•

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Siz sınıf başkanınızı nasıl seçiyorsunuz?
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Başka hangi amaçlarla seçim yapılmaktadır?
..............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Elif ile Can'ın Sınıf Kuralları
• Elif ve Can'ın sınıf kuralları ile ilgili görselleri inceleyiniz.
Görsellerle anlatılan sınıf kurallarını yanlarındaki boşluklara
örnekteki gibi yazınız.
.............................................................
.............................................................
.................................................

..........................................
..........................................
..........................................
......................
Sınıfta ve okul
koridorlarında
koşmayalım.
...........................................................
......................................................
.................................................
.............................................................
.............................................................
.................................................
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• Aşağıdaki boşluğa kendi sınıfınız için belirlediğiniz kuralları
yazınız. Bu kurallardan birini seçerek resmini çiziniz.
Sınıfımızın Kuralları
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...........
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Sınıf Kurallarımız
Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen ifadelerden uygun
olanları ile doldurunuz.

eşyalarımızı

okula
li
özen

birlikte

etkinliklere

zamanında

saygı

çöpe

r

b

be
a
r
e

kırıntı
m

üşü
n
ö
d
geri

arkadaşlarımız

1. Sınıf kurallarını ……………… belirleriz.
2. Sınıf içi …………………………………………… katılmalıyız.
3. Arkadaşlarımızın düşüncelerine ………… göstermeliyiz.
4. Sınıf panomuzu ………………………… hazırlarız.
5. Görevlerimizi eksiksiz ve ………………………… yapmalıyız.
6. Özel gereksinimi olan arkadaşlarımıza karşı
………………… davranmalıyız.
7. Ders bitiminde ……………………………… toplamalıyız.
8. Beslenmemizi, yanında beslenmesi olmayan .......................
ile paylaşırız.
9. Yiyeceklerimizi yerken yerlere ......................................
dökmeyiz, döküldüyse temizleriz.
10. Özendirici yiyecekleri ...................... getirmeyiz.
11. Kâğıt, karton, plastik, cam vb. atık malzemelerimizi
................................................ kutularına atarız.
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Okul Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyoruz
Aşağıdaki görsellerde okul kaynaklarımızın kullanımı ile
ilgili yanlış davranışları bulunuz. Altındaki boşluğa davranışın
doğrusunu örnekteki gibi yazınız.

Kalorifer yanarken camları
ve kapıları kapalı tutarız.

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

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

..............................................
..............................................
..............................................
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Okul Kaynaklarımızı Tasarruflu Kullanıyoruz
• Tablolarda benzer özelliklere sahip Atatürk ve
Cumhuriyet İlkokullarının kaynak kullanımları verilmiştir. Resimli
tabloları inceleyiniz. Soruları cevaplayınız.

Atatürk İlkokulunun Kaynak Kullanımı
Kaynak Türü

Kullanılan
Birim Sayısı

Elektrik
Su
Isınma
Her şekil bir birimdir.

1. Atatürk İlkokulu hangi kaynağı daha az kullanmıştır?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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Cumhuriyet İlkokulunun Kaynak Kullanımı
Kaynak Türü

Kullanılan
Birim Sayısı

Elektrik
Su
Isınma
Her şekil bir birimdir.

2. Cumhuriyet İlkokulu hangi kaynağı daha fazla
kullanmıştır?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

•

Aşağıdaki soruları tablolara göre cevaplayınız.

1. Hangi okul daha fazla elektrik faturası öder?
.........................................................................................................
2. Hangi okul su faturasını daha az öder?
.........................................................................................................
3. Hangi okul ısınma giderlerinde tasarruf
sağlamıştır?
.........................................................................................................
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Kaynaklarımızı Verimli Kullanmanın Önemi
Aşağıdaki durumları okuyunuz. Bunun sonucunda ne olacağını
yazınız.
Sınıfımızın
lambalarını gereksiz
yakmamalıyız.

Böylece ...........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Kitaplarımızı her
zaman özenli
kullanırız.

Böylece ...........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Sıralarımızı ve
masalarımızı temiz
tutarız ve onlara
zarar vermeyiz.

Böylece ...........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Kalorifer yanarken
pencereyi ve kapıyı
kapalı tutarız.

Böylece ...........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Defterimizden
gereksiz yere sayfa
koparmayız.

Böylece ...........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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Sınıfımızın Düzeni
Görseldeki sınıf ile kendi sınıfınızın durumunu karşılaştırınız.
Eşyaların kullanımına ilişkin benzer ve farklı yönleri yazınız.

Benzer Yönleri:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Farklı Yönleri:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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Değerlerimiz
Aşağıda değerlerimizle ilgili kavramların harfleri karışık
olarak verilmiştir. Harfleri düzenleyerek bulduğunuz kavramları
kutuların altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
K, L, İ, R, E, V,
S, E, Y, R, A,
I, D, M

, L, D
A, T, A, E

YARDIMSEVERLİK

A..........................................

K, U, L, T,
D,
O, S
D..........................................

V
G, İ, E, S,

R, Ü, S
, Ü, D,
K, T, Ü
, L
D..........................................

K, U,L, S, O,
M, R, U, U, L

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

S......................................K

, B
A, S, I, R

G
A,Y,S, I,

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

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

, Z,
T
,
Ö
,
İ
,
N
E
E, D, M,
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Ö........................................M

Atasözlerimiz
Birlikten kuvvet doğar.
• "Birlikten kuvvet doğar."
atasözünü yandaki görselden
faydalanarak arkadaşınıza
açıklayınız.
• "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." atasözünün görselini
aşağıdaki boşluğa çiziniz.
Bir elin nesi var, iki elin nesi var.

•

Aşağıda verilen soruları atasözlerine dikkat ederek açıklayınız.

1. Bu atasözlerinde hangi değerler yer almaktadır?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
2. Grup çalışmaları yaparken bu değerlere sahip olmak
neden önemlidir?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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Etkili Dinliyoruz
Aşağıdaki cümleleri doğru kelimelerle tamamlayınız. Doğru
kelimelerin başındaki harfi, altta yer alan cümledeki boş
kutulara sırasıyla yazarak şifreyi bulunuz.
1. Konuşan kişinin ..................
kesmemeliyiz.

P

2. Fikirlerimiz ................ olsa
da karşımızdaki kişiye
saygı göstermeliyiz.

almalıyız

Ö farklı

S sözünü

D aynı

3. Konuşan kişi ile .................
teması kurmalıyız.

4. Dikkatimizi ……………………
kişiye vermeliyiz.

A söz

İ

bilgi

Y

L

konuşan

göz

5. Konuşan kişinin sözünü
..................... beklemeliyiz.

AZ
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R

unutmasını

E

bitirmesini
, ÇOK DİNLE!

Oyunun Kurallarını Belirliyoruz
Aşağıda görsellerde çocuklar "bezirgânbaşı" oyunu
oynamaktadırlar. Görselleri boyayınız ve oyunun kurallarını yazınız.
Aç kapıyı bezirgânbaşı,
bezirgânbaşı...
Kapı hakkı ne alırsın,
ne verirsin?
Arkamdaki yadigâr olsun,
yadigâr olsun...
Bir fare, iki fare...
Üçüncüde yakalandı fare!

Oyunun Kuralları
1. Oyunda bezirgânbaşı olacak kişi sayışma yaparak belirlenir.
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
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Oyun Oynuyoruz
•

Aşağıdaki metni okuyunuz.

Yaşasın Yakan Top
2A sınıfı öğrencileri beden eğitimi ve oyun dersi geldiğinde
yakan top oynamaya karar verdiler. Aralarında sayışma yaparak
altışar kişilik iki grup oluşturdular. Ali ve arkadaşlarının grubu
görev paylaşımı yaptı. Üç kişi sıra ile topu atacak, iki kişi
kaçan topları yakalayacak, bir kişi de oyunu takip edecekti.
Öğretmenleri oyun kurallarını bir kere daha hatırlattı ve
oyunu başlattı. Oyun sonunda karşı takım kazandı.
Ali ile aynı grupta olan Onur, bu durumu kabul etmedi. Karşı
takımın haksızlık yaptığını söyledi. Öğretmenleri kazanmak
kadar kaybetmenin de doğal bir durum olduğundan bahsetti.
Kuralların öz denetimimiz için önemli olduğunu da söyledi.
Bunun üzerine Onur sakinleşmişti. Her iki grup birbirini tebrik
etti. Çok eğlenceli bir ders geçirmişlerdi. Ali yakan top,
körebe, seksek gibi oyunları çok sevdiğini düşündü. Bu oyunları
oynamak için can atıyordu.
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•

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Oyunda görev paylaşımı nasıl yapıldı?
.................................................................................................................
................................................................................................................
2. Oyunun sonunda yaşanan anlaşmazlık nasıl çözüldü?
.................................................................................................................
................................................................................................................
3. Siz oyunlarınızda görev paylaşımını nasıl yapıyorsunuz?
.................................................................................................................
................................................................................................................
4. Oyunlarınızda anlaşmazlık olduğunda siz nasıl çözüm
buluyorsunuz?
.................................................................................................................
................................................................................................................

• Metinde anlatılan oyunun görselini çiziniz, çizdiğiniz görseli
boyayınız.

37

Üçtaş Oynuyoruz
Aşağıda anlatılan oyunu kurallarına uygun şekilde oynayınız.
Üçtaş Oyunu
1. Üçtaş oyunu 2 kişi ile oynanır.
2. Her oyuncunun farklı renklerde üçer taşı
bulunur.
3. İlk oyuncuyu belirlemek için kura çekilir.
4. Kura sonunda kazanan oyuncu ilk taşı
koyarak oyuna başlar. Sonra rakibi bir
taş koyar.
5. Oyuncular ellerindeki 3 taşı da oyun
alanına bırakmadan oyun alanındaki
hiçbir taşı oynatamazlar.
6. Oyuncuların hepsi ellerindeki tüm taşları
yerleştirdiğinde sırası gelen oyuncu ilk
hamleyi yapar.
7. Oyuncular dokundukları taşı oynamak
zorundadırlar.
8. Taşlarını aynı çizgi üzerinde (dikey, yatay,
çapraz) ilk sıralayan oyuncu oyunu kazanır.
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İstek ve İhtiyaçlarımız
Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Soruları görsele göre cevaplayınız.
Tost: 4 TL
Sandviç: 4 TL
Poğaça: 2 TL
Simit: 2 TL
Ayran: 1 TL
Su: 1 TL
Muz: 2 TL
Elma: 1 TL
Süt: 2 TL
Leblebi: 2 TL

Aslı, ben çok
açım. Ama raftaki
leblebiler de çok
güzel görünüyor. 6
liram var. 3 paket
alacağım.

Leblebi

Ali, benim
10 liram var.
Beyza ve kendim
için birer tost
alacağım.

1. Aslı 2 tost aldıktan sonra kalan parasını nasıl değerlendirmelidir?
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Sizce hangi öğrencinin davranışı doğrudur? Neden?
................................................................................................................
................................................................................................................
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Eğlenirken Öğreniyoruz
EK 2'de (sayfa 131) karışık olarak verilen görselleri kesiniz.

Yapbozu önce düzenleyiniz sonra aşağıdaki boşluğa yapıştırınız.
Tamamladığınız görselde anlatılan bilinçli harcama ile ilgili
atasözünü bulunuz. Atasözünü aşağıdaki bölüme yazınız.

Y O R G A N I N A
G Ö R E
40
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