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1.ÜNİTE



12

 Kuş, bankın üstündedir.
 Kedi, bankın altındadır.
 Şimdi biz de yukarıdaki 
resimde yer alan 
kaydırağın altında ve 
üstünde ne olduğunu 
söyleyelim. 

Uzamsal İlişkiler

 Altında-Üstünde

 Resmi inceleyelim. Resimde gördüklerimizi anlatalım.
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 Defter, silgi ve kalemlik   
masanın neresindedir?
 Çöp kutusu masanın 

neresindedir?
 Masanın altında ve 

üstünde başka neler vardır?

 Taşlar, kum    
 havuzunun etrafındadır.

 Okulumuzun etrafında neler olduğunu söyleyelim.

 Çocuklar masanın
 neresindedir?

 Etrafında

 Siz de sıranızın etrafında
 kimlerin olduğunu söyleyiniz.
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Şemsiyelerin arasına bir tane çiçek çizerek çiçeği 
boyayınız.

Çocuk, kedi ile köpeğin arasındadır.

 Ağaç, kulübenin arkasındadır.
 Köpek, kulübenin önündedir.
 Kulübe, köpek ile ağacın 
arasındadır.

 Arasında

 Önde-Arkada
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 Tamer’in arkasındaki 
çocuğun kıyafetini 
pembeye, önündeki 
çocuğun kıyafetini 
yeşile boyayınız.

Özge, Fatih’ten 
yüksektedir.
Fatih, Özge’den 

alçaktadır.

 Yüksekteki uçurtmayı  
kırmızıya boyayınız.

Alçaktaki uçurtmayı 
maviye boyayınız.

 Yüksekte-Alçakta
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 Sarı tişörtlü kız çocuğu kum havuzuna yakındır.
 Salıncakta sallanan çocuklar kum havuzuna 
uzaktır.

 Evin yakınına bir çiçek, uzağına bir ağaç çiziniz.

 Uzakta-Yakında
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Oturan çocuklar kum havuzunun içindedir.
Anne ve sarı tişörtlü kız çocuğu kum havuzunun 

dışındadır.
Kum havuzunun içinde ve dışında başka neler 

olduğunu söyleyelim.

Sepetin dışına bir tane çiçek, içine bir tane top 
çiziniz.

 İçinde-Dışında
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 Kırmızı araba, karşıya geçen kadının solundadır. 
 Beyaz araba, karşıya geçen kadının sağındadır.
 Sen arkadaşının sağındaysan arkadaşın senin 
hangi tarafında olur?

Karşıdan karşıya 
geçerken önce 
sola, sonra sağa, 
sonra tekrar sola 
bakın. Yol güvenli 
ise karşıya geçin.

 Sağında-Solunda 

 1. Deniz bitkisinin sağında yüzen balıkları sarıya, 
solunda yüzen balıkları pembeye boyayınız. 

Sağ

Sol



19

 Yukarıdaki görsellere ait evlerin nerede olduğunu 
şema üzerinde işaretleyiniz.

a)      görseline ait evin solunda hangi görsele 
ait ev vardır?

b)     görseline ait evin sağında hangi görsele 
ait ev vardır? 

c)      görseline ait evin etrafında hangi görsellere 
ait evler vardır? 
ç) Binanın en üst katında hangi görsellere ait evler 
vardır? 

 2. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Soruları görsele 
göre cevaplayınız.

Sol Sağ
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Aşağıdaki nesnelerden çorap ve eldivenin eşi 
vardır.

 1. Sol baştaki ayakkabıya eş olan ayakkabıyı 
bulup altındaki kutucuğu işaretleyiniz.

 Eşini Bulalım

 Sağımda, Solumda Kim Var?
 Oyun Nasıl Oynanır?
Öğretmen bir grup öğrenciyi tahtaya çıkarır. 

Öğrencilerin yan yana sıralanmasını ister. 
Öğrencilerden her birine: “Sağında kim var, solunda 
kim var?” diye sorar. Yanlış cevap veren öğrenci 
oyundan çıkar. Sonra öğretmen öğrencilerin yerlerini 
değiştirir. Soruyu tekrar sorar. Oyun bu şekilde 
devam eder. En sona kalan öğrenci oyunu kazanır.
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2. Eş olan botları aynı renge boyayınız.

3. Eş olan nesneleri eşleştiriniz.

Sınıfınızda eş
olan nesneleri 
söyleyiniz.

4. Her robotu gölgesiyle eşleştiriniz.
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Ayhan bir eline kitabını, diğer 
eline de silgisini aldı.
 Kitabının silgisinden daha ağır 
olduğunu söyledi.
 Silgisinin kitabından daha 
hafif olduğunu söyledi.
 Silgimizden daha ağır iki 
nesne söyleyelim.
 Kitabımızdan daha hafif iki 
nesne söyleyelim.

Tartma

 Ağır-Hafif

 Sizce, sağdaki kişi kutu taşırken neden zorlanıyor?

2.2.



23

1. Aşağıdaki meyvelerden daha ağır olanı 
boyayınız.

2. Aşağıdaki hayvanlardan daha hafif olanı 
boyayınız.

3. Aşağıdaki hayvanlardan daha ağır olanı 
boyayınız.

4. Elmanın sağına, elmadan daha ağır farklı bir 
meyve çiziniz. Elmanın soluna, elmadan daha hafif 
farklı bir meyve çiziniz.
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5. Daha ağır olan 
çocuğun altında yer 
alan yuvarlağı maviye 
boyayınız.

6. Daha hafif olan 
hayvanın altında yer 
alan yuvarlağı kırmızıya 
boyayınız.

Aşağıdaki araçlardan en ağır olanı otobüstür. 
En hafif olanı bisiklettir. En ağır olan aracı 
yeşile, en hafif olan aracı sarıya boyayalım.
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1. Aşağıdaki nesnelerden en ağır olanın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

2. Aşağıdaki nesnelerden en hafif olanın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

3. Aşağıdaki boşluğa üç farklı nesne çiziniz. 
Çizdiğiniz nesnelerden en ağır olanı maviye, en 
hafif olanı pembeye boyayınız.
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5. Aşağıdaki resmi inceleyiniz.

Ayça

Kardeş

Baba Anne

Doğru ifadelerin önündeki kutucuğu maviye 
boyayınız.
 
 Ayça’nın ailesinde en ağır kişi babasıdır.
 Ayça’nın ailesinde en hafif kişi annesidir.
 Ayça’nın ailesinde en hafif kişi kardeşidir.
 Ayça’nın annesi, babasından daha hafiftir.
 
Siz de ailenizdeki kişileri ağırlıklarına göre en 

ağırdan en hafife doğru isimlerini söyleyerek 
sıralayınız. 

4. Aşağıdaki nesnelerden 
elmadan daha ağır olanın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.
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1) Aşağıdaki kedilerin yerini belirten yuvarlağı 
boyayınız.

Resimler
etrafındaüstünde arasında önünde uzakta içinde

Ünite DeğerlendirmeÜnite Değerlendirme
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Oğuz bir kutu sola gidiyor. Sonra dört kutu 
yukarıya gidiyor. Daha sonra da bir kutu sağa 
giderek bisiklete ulaşıyor.
Boyalı bölgelere basmadan Ülkü’yü otobüse, 

Ebru’yu da otomobile nasıl ulaştırabileceğinizi 
söyleyiniz.

3) Aşağıdaki nesnelere eş olanları, nesne ile aynı 
renge boyayınız.

2)

Oğuz Ebru Ülkü

Çocuklar 
araçlara 

nasıl ulaşabilir?
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6) Aşağıdaki nesneleri, kütlelerine göre en ağırdan 
en hafife doğru, isimlerini söyleyerek sıralayınız.

5) Aşağıdaki nesnelerden daha hafif olanın 
altındaki kutucuğu işaretleyiniz.

4) Sağ taraf ile ilgili görsellerin altındaki kutucuğu 
işaretleyiniz.
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7) Aşağıdaki hayvanlardan en ağır olanın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

8) Aşağıdaki araçlardan en hafif olanın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

9) Aşağıdaki hayvanlardan en ağır olanın altındaki 
kutucuğu işaretleyiniz.

10) Aşağıdaki hayvanlardan daha ağır olanı 
maviye, daha hafif olanı yeşile boyayınız.


