
07 EYLÜL 2020 PAZARTESİ 
SAĞLIKLI HAYAT 

HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.  
HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder.  

 Aşağıdaki kişisel bakım malzemelerini daire içine alınız. 

              

 
 *Aşağıdaki görsellerden yararlanarak mikroplardan korunma konusunda cümleler yazınız. 

                                                                                    

……………………………………………………………………………….                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                     

……………………………………………………………………………….                ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                

……………………………………………………………………………….                ……………………………………………………………………………… 



 

 

 



08 EYLÜL 2020 SALI 

HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.  
 Metni okuyunuz ve sorularını cevaplandırınız. 

 



08 EYLÜL 2020 SALI 

HB.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar.  
 Verilen malzemeleri makasla keserek. Sonra kesilen malzemeleri üst üste yapıştırarak 

sandviç hazırlayın. 

 



08 EYLÜL 2020 SALI 

HB.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.  
 Cümlelerin altında verilen daireleri uygun renklerle boyayarak kavramları eşleştiriniz. 

 Her bir cümle birden fazla kavramla eşleştirilebilir. 

 

 

 

 

MAVİ 

MOR 

KIRMIZI 



09 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA 
GÜVENLİ HAYAT 

HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.  
 Doğru ve yanlış davranışta bulunan çocukları belirleyin, 

 Doğru söyleyen çocukların adlarını işaretin yanına, Yanlış söyleyen çocukların 

adlarını   işaretin yanına yazınız. 

 



09 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA 

HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar.  
 Trafik işaretlerinin anlamlarını bulup işaretleyiniz. 

 



                                                        10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 
HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.  
 Verilen durumlar karşısında yapacaklarınızı altlarına cümleler ile yazınız. 

 



                                                        10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 
HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını 
bilir. 
 Verilen durumlara göre telefon numaralarını yazınız. 

 

 

 



                                                       11 EYLÜL 2020 CUMA 

HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.  
 Teknolojk araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda verilen görsellerden 

yararlanarak cümleler yazınız. 

 

 

 



                                                    11 EYLÜL 2020 CUMA 
HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder.  
 Bulmacamızda güvenli ve güvensiz alanlar verilmiştir. Bu alanları bulmaca içerisinden 

bularak tabloları doldurunuz. 

 



14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ 
ÜLKEMİZDE HAYAT 

HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.  
 Türkiye haritasında yaşadığını ili işaretleyiniz ve yaşadığınız yer ile ilgili bigileri yazınız. 

 

 



14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ 
HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır.  
 Kareleri uygun renklelerle boyayarak soruların ve cevaplarını eşleştiriniz. 

 

 

 



15 EYLÜL 2020 SALI 
HB.1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.  

 Mektup yazmak için bu üç kişiden birini seçiniz.Etkinlikteki boş alana mektupyazınız.  

 



15 EYLÜL 2020 SALI 
HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.  
 Görsellerden yararlanarak noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. 

 
 



16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA 

HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur. 
 Verilen kelime veya kelime grupları ile anlamlı cümleler oluşturun, noktaları birleştirin. 
 Son kelime ve ilk kelime noktaları birleşince yıldız görseli ortaya çıkacaktır. 
 Oluşan anlamlı cümleleri yıldızların altına yazınız.  

 



16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA 

HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.  
 Sınıf 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlayınız. 

 

 

 



16 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 

HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır.  
 Ramazan ve Kurban Bayramının çağrıştırdıklarını boşluklara çiziniz. 

 

 

 



17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 
DOĞADA HAYAT 

HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir. 
 Etkinlikte verilen ifadelerden doğreu olanların kutucuğuna “D”, yanlış olanların 

kutucuğuna ise “Y” yazınız. 
 En çok sevdiğiniz hayvanın ve bitkinin resimlerini verilen alanlara çiziniz. 

 

  
 
 
 



17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE 

HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. 
 Aşağıda doğa ve çevre temizliği ile ilgili görseller verilmiştir. 
 Her bir görselin altına konuyu açıklayan bir slogan yazınız. 

 

  
 
 



18 EYLÜL 2020 CUMA 

HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.  
 Çiçeğin yapraklarında geri dönüşümü yapılabilen maddeler verilmiştir. 
 Atık maddelerin bulunduğu yaprakları geri dönüşüm kutularının renklerine uygun olarak 

boyayınız. 

 
 
  

 
 
 

Kırmızı Mavi Turuncu Yeşil 



18 EYLÜL 2020 CUMA 

HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.  
 Mevsimlerde yanlış olan durumu bulunuz. 
 Neden yanlış olduğunu her bir mevsimin özelliklerni anlatarak açıklayınız. 

 

 
……………………………………………………………………………………..        …………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………..        …………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………..         ………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

……………………………………………………………………………………..        …………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………..        …………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………..         ………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 



 

HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.  
 Dairelerin parçalarında verilen görsellerin hangi mevsime ait olduğunu noktalı yerlere 

yazınız. 

 

 


