
 

 

1. Burak’ın                 

renkli kalemlerinin ölçünü önce 

   tahmin ederek.sonra ölçerek 

   aşağıdaki tabloyu dolduralım. 

    Kalemleri boyayalım. 
 

 

 

Burak’ın Kalemleri Tahmini Ölçme Sonucu 

mavi 

 
……… ………… cm 

turuncu ………. …………. cm 

kırmızı ……….. ………… cm 

sarı ………. …………cm 

yeşil ………. ………….cm 

 

2-Batuhan’ın renkli kalemlerinin ölçüsünü önce 

   tahmin ederek,sonra ölçerek 

   aşağıdaki tabloyu dolduralım. 
 

 

 

 

 

Batuhan’ın Kalemleri Tahmini Ölçme Sonucu 

mavi 

 
……… ………… cm 

turuncu ……….  …………. cm 

kırmızı ………..   ………… cm 

sarı ……….    …………cm 

yeşil ……….   ………….cm 

pembe 

 
……….    ………….cm 

3.Buse’nın renkli kalemlerinin ölçüsünü önce tahmin ederek,sonra ölçerek aşağıdaki tabloyu dolduralım. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buse’nin Kalemleri Tahmini Ölçme Sonucu 

sarı  

 
……… ………… cm 

yeşil  ……….  …………. cm 

kırmızı ………..   ………… cm 

mavi  ……….   ………….cm 

turuncu  

 
……….    ………….cm 

 

UZUNLUKLARI ÖLÇÜYORUM 
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SORUMLULUKLARIMIZ 

Aşağıda verilenlerden sorumluluğunuz olanları işaretleyin 

 Yemek yapmak.  Sınıf kurallarına uymak. 

 Para kazanmak.  Banyo yapmak 

 Bulaşıkları yerleştirmek.  Kardeşimiz varsa onunla ilgilenmek. 

 Temizliğe yardım etmek.  Öğretmenimizi dikkatle dinlemek. 

 Bakkaldan ekmek almak.  Okul eşyalarına zarar vermek. 

 Bulaşıkları yıkamak.  Giysi dolabımızı düzenlemek. 

 Derslerimize çalışmak.  Odamızı düzenli tutmak. 

 Teneffüs bitince sınıfa girmek.  Koridorlarda itişip kakışmamak. 

 Dişlerimizi fırçalamak.  Giysilerimizi ütülemek. 

 Verdiğimiz sözü tutmak.  Okula zamanında gitmek. 

 Sınıfımızı temiz tutmak.  Tırnaklarımızı kesmek. 

 Yatağımızı düzeltmek.  Zamanında yatıp kalmak. 

 Yerleri silmek  Okul çantamızı hazırlamak. 

 Tamir işlerine yardım etmek.  Okul kurallarına uymak. 

         

 

 



 

SORUMLULUKLARIMI ÜSTLENİYORUM 

1. İnsanlar neden evde, okulda, sokakta veya trafikte istedikleri gibi davranamazlar? 

    A) Özgürlükler sınırsız değildir.                    B) Özgür değillerdir. 

    C) Kurallara uyma zorunluluğu yoktur.        D) Herkes istediğini yapma hakkına sahiptir. 
 

2. Ailede günlük hayatın düzenli şekilde yürümesi için bizlerin de yerine getirmemiz gereken 

sorumluluklarımız vardır. Aşağıdakilerden hangisi ailede yerine getirmemiz gereken 

sorumluluklardan birisi değildir? 

    A) Odamızı temiz tutmak.          B) Uygun bir işte çalışarak ailenin geçimine katkı sağlamak. 

    C) Kaynakları tutumlu kullanmak.           D) Evde belirlenen kurallara uymak. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi uymamız gereken sorumluluklardan birisi değildir? 

   A) Ödevlerimizi yapmak.   B) Yemek yapmak.   C) Kanunlara uymak.  D) Trafik kurallarına uymak. 
 

4.Aşağıdakilerden hangisi ailemizde yerine getirmemiz gereken sorumluluklardan birisi değildir? 

     A) Kirlenen kıyafetlerimizi çamaşır sepetine atma ve odamızı  toplama. 

     B) Sofrayı kurma, çiçekleri sulama ve yerleri süpürme işlerinde anne babamıza yardımcı olmak. 

     C) Evde kaynakları bilinçli ve tasarruflu kullanarak aile bütçesine katkı sağlamak. 

     D) Yere çöp atmamak, çimlere basmamak, kamu mallarına zarar vermemek. 
 

5. Kişisel istek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? 

    A) başkalarının haklarını çiğnememek               B) kaynakları tutumlu kullanarak 

    C) aile bütçesini dikkate alarak                          D) kişisel çıkarlarını gözeterek 
 

6. Sorumluluk sahibi olan bir birey aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

    A) Kendi kararlarını verirken başkalarının haklarını gözetir.        B) Hak ve sorumluluklarını bilir. 

    C) Sözlerinin etkisini düşünerek konuşur.                                     D) Her yerde kendi yararını gözetir. 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir? 

    A) Oyun oynamak.                           B) Çevremizi temiz tutmak.   

    C) Derse zamanında girmek.            D) Başkalarının haklarına saygı göstermek. 
 

8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi bir çocuğun sorumluluklarından birisi değildir? 

    A) Aile bütçesini yapmak.                                       B) Yıkanmış kıyafetlerini yerleştirmek. 

    C) Yemek masasını hazırlamaya yardım etmek.     D) Alınan ürünleri yerleştirmeye yardımcı olmak. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi sadece evde yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızdandır? 

    A) Eşyalarımızı özenli kullanmak.                       B) Dürüst olmak, sözünü tutmak. 

    C) Yere çöp atmamak, çevreyi kirletmemek.       D) Çevremizdekilere nazik davranmak. 
 

10. Aşağıdaki çocukların yaptığı açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

    A) Ege: Evimizdeki arızalı eşyaları tamir etmek, benim sorumluluğumdur. 

    B) Bulut: Sıramı düzenli tutmak ve özenli kullanmak, okul sorumluluğumdur. 

    C) Beren: Ütülenmiş kıyafetleri dolaba yerleştirmek evdeki sorumluluklarımdandır. 

    D) Melis: Giysilerimi temiz tutmak ve saçlarımı taramak kişisel sorumluluğumdur. 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur? 

    A) Devlet malını korumak                        B) Okul eşyalarını özenli kullanmak 

    C) Dengeli ve düzenli olmak                    D) Aile büyüklerine saygı göstermek 
 

12. Düzenli spor yapmak, kişisel bakım ve temizliğimize dikkat etmek hangi sorumluluğumuzdur? 

   A) Kendimize karşı sorumluluklarımız                 B) Ailemize karşı sorumluluklarımız 

   C) Topluma karşı sorumluluklarımız                     D) Okuldaki sorumluluklarımız 

 

 


