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Vücudumuz1.

A. Aşağıdak�  res�mler� kes�p  b�r sonrak� sayfada gördüğümüz da�relere doğru b�r
şek�lde yerleşt�rel�m. Arkadaşlarımızla küçük b�r yarış yapab�l�r�z: Önce tamamlayan
kazanır!



kulak 

ağız

d�z el parmağı

burun boğaz

d�ş d�rsek

bacak

saç ayak parmağıbaş



Aşağıdak�  notaya tıklayarak şarkıyı d�nleyel�m ve şarkıda bahsed�len vücudumuzun
bölümler�nden hatırladıklarımızı  ver�len karelere ç�zel�m!

Aşağıdak� kuklalardan b�r�ne tıklayarak v�deoyu �zleyel�m ve kend�m�ze karton b�r
kukla yapalım.

B.

C.

https://youtu.be/Tc0pvDH5zrQ
https://youtu.be/zMDst9k6dzg
https://youtu.be/zMDst9k6dzg
https://youtu.be/zMDst9k6dzg
https://youtu.be/zMDst9k6dzg


 SAAT
DERS

ÇALIŞMAK
OKUL
OYUN

TENEFFÜS
DİNLENME
EĞLENCE
YEMEK
UYKU

PLAN
ZAMAN

İŞ 
GÖREV 
ÖDEV

SORUMLULUK
GÜN

SABAH 
ÖĞLE

AKŞAM

Bir Günüm2.

A. Aşağıda karışık olarak ver�len günlük �şler� numaralandırarak sıralandıralım.

Bulmacayı �nternette
çözmek �ç�n kalem

s�mges�ne tıklayalım.

B. Aşağıda ver�len b�r günlük zaman d�l�m�n� yaptığımız �şlere göre boyayalım.

C. Aşağıdak� bulmacada kel�meler� sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru arayarak bulalım.

uyku zamanı

okul zamanı

ödev ve ders çalışma

oyun ve d�nlenme

yemek zamanı

telev�zyon �zleme

öğle yemeği

kahvaltı

ödev yapmak

TV seyretmek

uyumak

okuldan gelmek

uyanmak

mola vermek

kitap okumak

okula gitmek

akşam yemeği

oyun oynamak

https://wordwall.net/tr/resource/11276220/bulmaca


        Her gün erken uyanıyorum.  (1)Yataktan kalkıyorum.

Önce banyoya g�d�yorum ve duş alıyorum. Sonra
(2)...................... kahvaltı hazırlıyorum. (3).................peyn�r,
zeyt�n ve reçel y�yorum. Sonra g�y�n�yorum ve (4)..............
çıkıyorum. Okul  eve çok yakın. Bu yüzden (5)................. 
 (6).............. yürüyorum. (7)............... dersler sek�zde
başlıyor ve öğlen b�t�yor. Bazen okuldan sonra parka
g�d�yorum. Öğleden sonra (8)............. dönüyorum. Akşam
bazen arkadaşlarımla buluşuyorum, bazen
(9).............oturuyorum, k�tap okuyorum. Bütün gün çok
yoruluyorum. Erkenden (10)................ yatıyorum ve hemen
uyuyorum.
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Gün içinde yapacaklarım

D. Aşağıdak� tabloya b�r gün �ç�nde yapacağımız beş etk�nl�ğ� yazalım.

E. Aşağıdak� metn� görsellere ve altlarında yazılı olan rakamlara bakarak tamamlayalım.

GÜNLÜK PLANIM
Saat



e.  Asker� alanda ordumuzu gel�şt�rmeye katkıda bulunacak �k� eser� 
     Almancadan Türkçeye tercüme ett�. O b�r ........................d�.

d.  Harf devr�m�nden sonra tüm yurtta başlatılan Lat�n alfabes�n�n 
      öğret�m� çalışmalarına katıldı. O b�r .........................d�. 

b.  Atatürk, �çler�nde Nutuk ve Geometr� �s�ml� eserler�n de olduğu 
      14 k�tap yazdı. O b�r ...........................dı.

c.  Vatanımızın bağımsızlık mücadeles�nde  savaştığı cephelerde 
     büyük zaferler kazandı. O başarılı b�r .......................d�. 

a.  "Egemenl�k kayıtsız  şartsız m�llet�nd�r!" d�yerek 29 Ek�m 1923'te 
      Cumhur�yet� �lan ett�. O Türk�ye Cumhur�yet�'n�n b�r�nc�  .........................dır.

cumhurbaşkanı asker yazar çevirmen
.

başöğretmen

Atatürk'ün asker� ve s�yas� zaferler� dışında başka hang� alanlarda çalışmalar
yaptığını b�l�yor musunuz? İşte onun saymakla b�tmeyecek yönler�nden sadece
b�rkaçı! Cümleler� okuyalım ve boşlukları açıklamaya uygun kel�melerle dolduralım
ve ardından cümleler� res�mlerle eşleşt�rel�m.

A.

O Bir Kahraman3.



B�l Bakalım Sen K�ms�n?

Aşağıdak� meslek kartlarını kesel�m ve arkaları dönük şek�lde herkese b�r kart verel�m. Kend� kartımızın ne olduğuna
bakmadan alnımıza yapıştıralım. Kend� mesleğ�m�z har�ç, herkes�n mesleğ�n� kend� kartlarından görüyor olacağız. 
Pek�, acaba sen k�ms�n? 
Yukarıda ver�len örnek sorulara benzer "evet-hayır" soruları sorarak mesleğ�n� bulmaya çalış!
 "Evet" cevabını alırsan b�r soru daha sorab�l�rs�n; "hayır" cevabını alırsan da sıra b�r d�ğer arkadaşına geçer.  

B.

Ben özel bir üniforma
 giyiyor muyum? 

İşim gereği kullandığım 

özel malzemelerim var mı? 

Hastanede mi çalışıyorum?
Bir dükkanım var mı?

Hayvanları iş
im gereği 

çok mu seviyorum?

Çalışırken eldiven 
takıyor muyum?



Karl Friedrich Drais von Sauerbronn icat etti.

Parkta onunla gezmek çok eğlenceli.

Büyük İcatlar4.

A. Aşağıda gördüğümüz kartları kesel�m ve b�r kutuya koyalım. Sırayla kartları çekel�m ve
üzer�nde yazan �puçlarını okuyarak hang� �cat olduğunu söyleyel�m.  Eğer  cevabı
b�l�rsek kart b�zde kalır. B�lemezsek kutuya ger� koyarız. Boş kartı çekersek el�m�zdek�
tüm kartları kutuya ger� koyarız.  Süre b�tt�ğ�nde el�nde en çok kart olan kazanır.

Thomas Edison'un icadıdır.

Onun sayesinde karanlıkta etrafı görebiliriz.

Mucidi Alexander Graham Bell'dir.

Bu cihazı kullanarak uzaktaki insanlarla konuşabiliriz.

Samuel Fox icat etti. 

Bazı havalarda dışarıda kullanırız.

Bu buluş Edward Jenner'a aittir.

Hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Mucidi Carl Friedrich Benz'dir.

Onu ulaşım için kullanırız.

Wright Kardeşler icat etti.

Onunla uzun mesafelere yolculuk yapabiliriz.

Bu icat Johannes Gutenberg'e aittir.

Kitapları kolayca çoğaltmamızı sağlar.

Mucidi Nicolas Jacques Conté'dir.

Öğrenciler bu gereci çok kullanır.
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T.C. Paris Eğitim Ataşeliği tarafından hazırlanmıştır. 
Ayşen SENGÜL   Bahar ÖZKILIÇ    Kamil DİRİL    M. Can TOK
Miray SAĞLAM       Öznur AKHAN ASIK      Turgay KOCAMAN                                                                                      

B. Aşağıdak� öneml� �catların adlarını yerler�ne yazalım ve bulmacayı tamamlayalım.

C. Uçağın Par�s'ten İstanbul'a g�tmes� �ç�n uygun olan yolu bulalım.
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