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SAĞLIKLI  HAYAT 
3. Ünite
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Masanın üzerinde karışık hâlde bulunan eşyaların 
numaralarını örnekteki gibi doğru bölüme yazınız. Okul 
eşyalarını yeşil, kişisel bakım eşyalarını mor ile boyayınız.

 Kişisel Bakım Eşyalarımız
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Ek 3’teki (sayfa 131) kişisel bakım eşyalarını keserek 
uygun yerlere yapıştırınız. Görselleri boyayınız.

    Kişisel Bakım Yapıyoruz



Can’ı kişisel bakımla ilgili görselleri takip ederek Sütlaç’a 
ulaştırınız. Bulduğunuz yolu boyayınız.

      Sütlaç'a Ulaşıyoruz
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Sağlık treninin uğradığı istasyonları inceleyiniz. Bu 
istasyonlardaki görselleri boyayınız. 

 Sağlık Trenimiz
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•   Aşağıdaki akılcı ilaç kullanımı ile ilgili afişi inceleyiniz. 

 Afiş Tasarlıyoruz

•   Ek 4’te (sayfa 133) bulunan görsellerden istediğinizi 
kullanarak aşağıdaki slogana uygun bir afiş tasarlayınız.

Komşunun verdiği ilacı değil, doktorun verdiği ilacı kullan!

AK
ILC

I İLA
Ç KULLANIM

I

Sadece doktorların verdiği ilaçlar kullanılmalıdır.
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Aşağıdaki alana sağlığımızı korumak için yapmamız 
gereken davranışlardan birini çiziniz.

 Sağlığımızı Önemsiyoruz
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•   Aşağıdaki besin yoncasını inceleyiniz. 

 Sağlıklı ve Dengeli Besleniyoruz
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Sağlıklı büyüyüp gelişmek için 
bitkisel ve hayvansal besinlerden 
yeteri kadar tüketmeliyiz. Gazlı 
içecekler, cips, çikolata, bisküvi 
gibi besinlerin tüketilmesinden 
kaçınmalıyız.

Hayvansal 
Besinler

Bitkisel
Besinler
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•   Yan sayfadaki besin yoncasından faydalanarak  
sağlıklı yiyeceklerin bulunduğu yolu takip ediniz. Pekmez’i 
yuvasına ulaştırınız. 



Ek 5’te (sayfa 135) verilen yiyecek görsellerini keserek 
uygun öğünlere yapıştırınız. Sağlıklı öğünler oluşturunuz.

 Sağlıklı Öğünler Hazırlıyoruz

Kahvaltı

Öğle 
Yemeği

Akşam 
Yemeği
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İ .... .... .... .... E T M E

Y E M E Ğ İ

Görsellerin yanındaki harfleri sıra ile aşağıdaki noktalı 
yerlere yazarak şifreyi bulunuz. Görselleri boyayınız.

Görgü Kurallarımız



Aşağıdaki çocuklardan yemek yerken görgü kurallarına 
uyanları boyayınız.

 Görgü Kurallarını Buluyoruz

66



Aşağıda yemek yerken yapılan davranışlar ile ilgili 
cümleler verilmiştir. Cümleleri okuyunuz ve size uygun 
olan çiçeği boyayınız.

 Kendimizi Değerlendiriyoruz

Davranışlar
Her 

zaman 
yaparım

Bazen
 yaparım

Asla
 yapmam

1. Yemeğe dua ile başlarım.

2. Temiz bir şekilde, üstüme
   dökmeden yemeğimi yerim. 

3. Ayakta dolaşarak değil 
    oturarak yemek yerim.

4. Ağzımda lokma varken
    konuşmam.

5. Peçete kullanırım.

6. Yiyebileceğim 
    kadar yemek alırım.

7. İhtiyacım kadar ekmek 
    alırım.
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Doğru davranışın olduğu 
görselleri boyayınız.

       Teknolojik Araçları Doğru Kullanıyoruz
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Televizyonu yakından
 

izlemiyorum.

Tableti gözlerime fazla yaklaştırmıyorum.
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Cep telefonunu kulaklıkla 
ve ailemin izin verdiği süre 

kadar kullanıyorum.

Bilgisayar kullanırken
 dik oturuyorum.

Tableti gözlerime fazla yaklaştırmıyorum.



Aşağıda bulunan iki görsel arasındaki yedi farkı bularak 
işaretleyiniz. Dikkatinizi en çok çeken farkı arkadaşınızla 
paylaşınız.

 Eğlenirken Öğreniyoruz
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