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OKULUMUZDA  HAYAT
1. Ünite



  Merhaba arkadaşlar! 
Ben Elif, 6 yaşındayım. Mavi 
gözlerim ve kahverengi 
saçlarım var. Resim yapmayı 
çok severim.

Göz
rengi

Saç
Boyu

Gözlük 

kullanmak

Elif ile Can’ın benzer yönlerinin belirtildiği balonları yeşile 
boyayınız. Farklı yönlerinin belirtildiği balonları kırmızıya 
boyayınız.

 Benzer ve Farklı Yönlerimiz
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Merhaba arkadaşlar! İsmim 
Can, 6 yaşındayım. Kahverengi 
gözlerim ve siyah saçlarım var. 
Oyun oynamayı çok severim.

Çilli 
olmak

Saçrengi

Boy

Yaş
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Parktaki çocukların benzer ve farklı özelliklerini inceleyiniz. 
Siz de alt bölüme özellikleri farklı olan iki çocuk çiziniz.

 Parktaki Arkadaşlarımız

16



Aşağıdaki bölüme kendi resminizi çiziniz. Can ve Elif ile 
benzer ve farklı yönlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Kendimizi Çiziyoruz
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Aşağıdaki görselleri boyayınız. Elif’in evinden okula 
giderken ve okuldan eve dönerken uyduğu güvenlik 
kurallarını, arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Güvenlik Kurallarımız
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OKUL TAŞITI
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Can evinden okula güvenli yoldan gitmek 
istiyor. Güvenli yolu bularak yeşile boyayınız.

 Güvenli Yolu Buluyoruz
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• Sağında ise pembe • Solunda ise turuncu
• Altında ise mavi  • Üstünde ise yeşil       
• Önünde ise kırmızı  • Arkasında ise mor
• Yanında ise lacivert • Karşısında ise kahverengi
• İçinde ise sarı           • Dışında ise siyah

Pekmez’in kümesini aşağıdaki yönergelere göre boyayınız.

 Pekmez'in Yerini Buluyoruz
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1A-2A 3A-4A

1A-2A sınıf kapılarına çiçekler çizip çiçekleri boyayınız.
3A-4A sınıf kapılarına yıldızlar çizip yıldızları boyayınız.
Okul müdürü odasının sağındaki panoyu kırmızıya
boyayınız.

 Sınıfımızın Okul İçindeki Yeri
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Bankın altındaki topu yeşile boyayınız.
Bankın üstündeki kitabı pembeye boyayınız.
1A-2A sınıfının solundaki pencereyi maviye
boyayınız.
3A-4A sınıfının yanındaki bankı mora boyayınız.
Saksının arkasındaki Pekmez'i turuncuya boyayınız.

Okul 
Müdürü

Okul PanosuSınıf Panosu
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Aşağıdaki bölüme sınıfınızın okul içindeki yerini çizerek 
gösteriniz.

 Sınıfımızın Yerini Çiziyoruz
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•   Aşağıdaki yönergeyi takip ederek Elif’i 1A sınıfına 
ulaştırınız.

 Elif'i Sınıfına Ulaştırıyoruz

 4A 

Öğretmenler 
Odası

Müdür
 Odası

Tuvalet

 2A 3A  1A

Yönerge

• 2 kare aşağı
• 8 kare sağ
• 1 kare yukarı



2. Tuvaleti kullanmak
   için sıranızı
   bekleyiniz.

1. Tuvalete gitmek
   için izin isteyiniz.

Okulda tuvalet ihtiyacınız 
olduğunda uymanız gereken 
kurallar ile ilgili görseller 
verilmiştir. Bu görselleri 
boyayınız. 

 Tuvaleti Temiz Kullanıyoruz
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İhtiyacınız kadar tuvalet 
kâğıdı kullanınız. Kullandığınız 
tuvalet kâğıtlarını çöp 
kutusuna atmayı unutmayınız.



4. Tuvaleti kullandıktan

   sonra temiz bırakınız.

5. Ellerinizi yıkamayı

   unutmayınız.

3. Tuvaleti kullanmadan

   önce kapıyı vurunuz.
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KIZLAR TUVALETİ
ERKEKLER TUVALETİ



1. Sınıf eşyal
arını

    özenli

    kullan
malıyız.

Sınıf kurallarının anlatıldığı görselleri boyayınız. Görseli 
olmayan kuralları da siz çiziniz.

 Sınıf Kurallarımız

2. Derse     zamanında     girmeliyiz.

3. Arkadaşlar
ımıza

   ve arka
daşlarımızın

   eşyalar
ına zarar

   vermemeliyiz.
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3. Arkadaşlar
ımıza

   ve arka
daşlarımızın

   eşyalar
ına zarar

   vermemeliyiz.

4. Öğretmenimizi 

   ve a
rkadaş

larımızı

   dikk
atle

   dinle
meliyiz.

6. Sınıfımızı 

    temiz 

    tutmalıyız.

5. Söz alarak
   konuşmalıyız.
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Okul kurallarının anlatıldığı görselleri boyayınız. Bu 
kurallar dışında okulunuzda uyguladığınız iki kuralı da siz 
çiziniz.

 Okul Kurallarımız

Merdiven iniş çıkış 
kurallarına uymalıyız.

Beslenme saatinde yemek 
yeme kurallarına uymalıyız.

Okul eşyalarını 
özenli kullanmalıyız.
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  Açık 
pencerelerden, 
kablo ve prizlerden 
uzak durmalıyız.

Okul ve çevre temizliğine 
dikkat etmeliyiz.

Okul kuralımız 1

Okul kuralımız 2
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Aşağıdaki nezaket ifadelerinin yer aldığı görselleri 
boyayınız.

 Nezaket Kurallarımız

Rica 
ederim.

Teşekkür 
ederim.

Lütfen!

Hoşça kal.

Günaydın. İyi geceler.

İçeriye girebilir miyim?

Öğretmenler Odası
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Öğretmenler Odası

Hoşça kal. Teşekkür 
ederim.

Günaydın. İyi geceler. Özür dilerim!

Aşağıdaki nezaket sembollerinin her satırda ve her 
sütunda bir kez bulunması gerekiyor. Eksik nezaket 
ifadelerinin sembollerini çizerek sudokuyu tamamlayınız.

 Nezaket İfadelerimiz



Oyunları kurallarına göre oynarız.

Aşağıdaki oyun görsellerini boyayınız. Oynamaktan en çok 
hoşlandığınız oyunun etrafına yıldızlar çiziniz.

 Oyunlarımız
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Kazanan 

arkadaşımızı 

tebrik ede
riz.
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Aşağıdaki okul çantasını boyayınız. Okul çantanızda 
bulunması gereken ders araç ve gereçlerini Ek 1’de 
(sayfa 129) bulunan görseller içinden keserek çantanın 
üzerine yapıştırınız.

 Okul Çantamızı Hazırlıyoruz
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Çantanızı hazırlarken ve kullanırken dikkat etmeniz 
gereken durumlarla ilgili görselleri boyayınız.

 Doğru ve Güvenli Kullanıyoruz

Ağır olmaması için okul 

çantanıza gereksiz eşya 

koymayınız. Çantanızı, 

iki askısını da omzunuza 

takarak taşıyınız.

Makası ve ucu 

açılmış kalemleri 

çantanıza koyarken 

dikkat ediniz.
Defterinizi temiz 

ve özenli kullanınız.

UNUTMA!
Yiyeceklerin
her zaman
beslenme çantanda
bulunmalıdır. 39



Çizgileri birleştirerek görseli tamamlayınız ve boyayınız.

 Eğlenirken Öğreniyoruz
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