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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY
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OKULUMUZDA HAYAT 1. ÜNİTE

• Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

BÜYÜYORUM, DEĞİŞİYORUM

Görsele bakarak aşağıda 
verilen fiziksel özelliklerden, 
Eda’ya ait olanlara “E”, Seda’ya 
ait olanlara, “S” harfi yazarak 
belirtelim.

ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen özelliklerden 
bireylerin hoşlandıklarını, ya-
pabildiklerini ve yapmak iste-
diklerini işaretleyelim.

ETKİNLİK 2

Uzun sarı saçlı

Kısa boylu

Kısa siyah saçlı

Mavi gözlü

Şişman

Normal kiloda

Uzun boylu

Kahverengi gözlü

Kitap okumak

Siyah saç

Resim yapmak

Bisiklete binmek

Şarkı söylemek

Uzun boy

Spor yapmak

Fazla kilo

Gitar çalmak

Yardımlaşmak

Çiçek yetiştirmek

Yeşil göz

Şiir yazmak

Eda Seda
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1. ÜNİTE / OKULUMUZDA HAYAT
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Aşağıda verilen özelliklerden 
Efe’ye ait olanlara gülen yüz 
(J) çizelim.

ETKİNLİK 3

1  Aşağıda verilen özelliklerden 
hangisi diğerlerinden farklıdır?

 A) Çiçekleri sulamak
 B) Kıvırcık, sarı saçlara sa-

hip olmak
 C) Bisiklete binmeyi sevmek

2  

Eylül

Benim adım Eylül. 
İkinci sınıfa gidiyo-
rum. Uzun boylu, sarı 
saçlı, mavi gözlü bir 
kızım. Resim yapma-
yı, voleybol oynama-
yı severim. Yüzmek-
ten hoşlanırım.

 Aşağıdaki özelliklerden han-
gisi Eylül için söylenemez?

 A) Resim yapmayı ve voley-
bol oynamayı sever.

 B) Uzun boylu, sarı saçlı ve 
mavi gözlüdür.

 C) Yüzmekten hoşlanmaz.

3  Barış’ın yapmaktan hoşlandı-
ğı etkinliklerden hangisi diğer-
lerinden bir yönüyle farklıdır?

 A)         B) 

             C) 

KONU  DEĞERLENDİRME - 1
Benim adım Efe. İkinci 
sınıfa gidiyorum. Sı-
nıfın en uzun boylu-
su benim. Siyah gözlü, 
kahverengi saçlıyım.
Kitap okumayı ve şarkı 
söylemeyi severim. Pa-
ten sürmek ve basket-
bol oynamaktan hoşla-
nırım.

Efe

Uzun boylu

Şişman

Paten sürmek

Siyah saçlı

Kitap okumak

Siyah gözlü

Resim yapmak

Basketbol oynamak

Mavi gözlü

Şarkı söylemek

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



5

Farklılıklar doğaldır.

Bütün çocukların hoşlandık-
ları etkinlikler aynıdır.

Farklı özelliklere sahip olan-
lara saygı duyarız, onları ol-
duğu gibi kabul ederiz.

Farklı özelliklerimiz bizi ra-
hatsız eder.

Okumayı sevmeyen Berat, 
komiklik yaparak arkadaş-
larını güldürür.

Yüzünde çiller olan Su, çok 
güzel resim yapar.

Görme engelli olan Fatih, 
resim yarışmasında birinci 
olur.

Gözlük kullanan Neşe, tam 
bir kitap kurdudur.

Aşağıda farklı özellikleri veri-
len çocuklarla görselleri eş-
leştirelim.

Aşağıdaki ifadelerden doğ-
ru olanların başına “D”, yanlış 
olanların başına “Y” yazalım.

ETKİNLİK 4 ETKİNLİK 5

FARKLILIKLARIMIZLA BİR ARADAYIZ
• Bireysel farklılıklara saygı duyar.

2

3 4

1

Yukarıdaki üç arkadaşın or-
tak ilgi alanlarını tabloda işa-
retleyelim.

Ders Spor Hobi
Pelin - Çağla
Pelin - Onur
Çağla - Onur

ETKİNLİK 6
En sevdiği ders: Matematik
En sevdiği spor: Voleybol
Hobileri: Balık tutmak

En sevdiği ders: Hayat Bilgisi
En sevdiği spor: Voleybol
Hobileri: Satranç oynamak

En sevdiği ders: Matematik
En sevdiği spor: Yüzme
Hobileri: Satranç oynamak

Pelin

Onur

Çağla
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KONU  DEĞERLENDİRME - 2

1  Arkadaşlarınızdan bazı-
ları güzel şiir yazar, ba-
zıları hızlı koşar. Kimisi 
sporda, kimisi de müzikte 
daha başarılıdır.

 

Mert Öğretmen, aşağıdaki 
özelliklerden hangisini an-
latmıştır?
A) Fiziksel özellik 
B) Duygusal özellik
C) Hoşlanılan etkinlik

2  Arkadaşları arasındaki fark-
lılıklara saygı gösteren bir 
öğrenci hangisini yapmaz?
A) Derslerde başarısız olan 

arkadaşlarını oyuna al-
maz.

B) Fiziksel farklılıkları olan 
arkadaşlarına hoşgörülü 
davranır.

C) Cesur olmayan arkadaş-
larını cesaretlendirir.

3  Aşağıdakilerden hangisi fark-
lılıklara karşı olumsuz bir dav-
ranıştır?
A) Kulaklık ve gözlük kulla-

nanlarla alay etmek
B) Engelli arkadaşlarımıza 

saygı duymak ve dışla-
mamak

C) Farklı özellikte olanları ol-
duğu gibi kabul etmek

4  I. Birbirimizden değişik bil-
giler öğrenmemize yar-
dımcı olur.

 II. Bizi alay konusu yapar.
 III. Birlikte daha güçlü ve bü-

yük bir takım olmamızı 
sağlar.

  Farklılıklarla ilgili yukarıdaki 
ifadelerden hangileri doğru-
dur?
A) I ve II B) I ve III

C) II ve III

5  Ayhan çok kilolu ve hızlı 
koşamıyor. Ben yine de 
onu oyuna almak isti-
yorum. Defansta dura-
bilir. Kendini dışlanmış 
hissetmez.

Mert, fiziksel engeli ne-
deniyle tekerlekli san-
dalye kullanıyor. Koşulu 
oyunlarda başarı sağla-
yamaz fakat akıl oyunla-
rında oldukça yetenekli-
dir. Çalışma grubumuzda 
olmasını isterim.

Merve gözlük kullanıyor. 
Koşarken gözlükleri dü-
şebilir, oyunu kaybede-
biliriz. Bu nedenle onu 
oyuna almayalım.

Ege

Alpay

Ceren

 Konuşmalara göre hangi ço-
cuklar farklı fiziksel özellikle-
re olumlu yaklaşıyor?
A) Ege, Ceren ve Alpay 
B) Ege ve Ceren
C) Ege ve Alpay
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ÇANTAMI HAZIRLIYORUM
• Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.

ETKİNLİK 7

ETKİNLİK 8

2/A sınıfı öğrencisi Zeynep’in ders programına göre çantasına 
koyması gereken eşyaları yuvarlak içine alalım.

Aşağıda ders programına göre iki farklı öğrencinin çantasındaki 
eşyalar verilmiştir. Çantaların gereksiz yere ağırlaşmaması için 
içlerinden çıkarılması gereken eşyaları işaretleyelim.

Türk
çe

Sözlü
kİngiliz

ce

Sözlü
k

Yazım

Kılav
uzu

Pazartesi

Hayat Bilgisi

Türkçe

Türkçe

Matematik

Matematik

Müzik

Çarşamba

Hayat Bilgisi

Matematik

Matematik

Görsel Sanatlar

Serbest Etkinlik

O. ve F. E

Yazım
Kılavuzu

Türkçe
Sözlük

No
t

De
fte

ri

Resim
Defteri
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1. ÜNİTE / OKULUMUZDA HAYAT
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Aşağıdaki ifadelerden doğ-
ru olanların kutucuğunu yeşi-
le, yanlış olanların kutucuğunu 
kırmızıya boyayalım.

ETKİNLİK 9

 Okul çantamızı günlük ders 
programımıza göre hazırla-
malıyız.
 Okul çantamızın ağır olma-
sının bize bir zararı yoktur.
 Ders araç gereçlerimizi unut-
mamak için her zaman çan-
tamızda bulundurmalıyız.
 Çantamızı ders programına 
göre hazırlamadığımızda 
bazı araç-gereçlerimizi unu-
tabiliriz.
 Günlük ders programına 
göre çantamızı hazırlamak 
anne babamızın görevidir.
 Gereksiz yere ağırlaştırılan 
çanta sağlığımızı olumsuz 
etkiler.
 Çarşamba günü gitmesi 
gereken ders araç ve ge-
reçlerini pazartesi günün-
den çantamıza koymalıyız.
 Ders araç ve gereçlerini 
günlük ders programına 
göre hazırlamak okul başa-
rımıza katkı sağlar.

1  Görsel sanatlar dersinin ol-
duğu gün aşağıdakilerden 
hangisinin çantamızda bu-
lunması gerekir?
A) Sözlük B) Eşofman

C) Resim defteri

2  Çantasını günlük ders prog-
ramına göre hazırlayan bir 
öğrenci için hangisi söylene-
bilir?
A) Çantası gereksiz yere ağır-

laşabilir.
B) Planlı hareket ettiği için 

okul başarısı artar.
C) Ders araç ve gereçlerini 

unutup, etkinliklere katı-
lamayabilir.

3  Aşağıdaki öğrencilerden han-
gisi planlı ve düzenli bir öğ-
rencidir?
A) Çantamı günlük ola-

rak ders programına 
bakarak düzenlerim.

B) Okul çantamı sadece 
hafta sonunda dü-
zenlerim.

C) Güçlü olduğum için tüm 
ders araç ve gereçle-
rimi çantamda taşırım.

KONU  DEĞERLENDİRME - 3
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SINIF KURALLARIMIZI BELİRLİYORUZ

Aşağıda verilen sınıfta uyul-
mayan kural ile ortaya çıkabi-
lecek sorunu eşleştirelim.

ETKİNLİK 10

ETKİNLİK 12

• Sınıfın ilgili konularda karar alma sürecine katılır.

Aşağıdaki davranışlardan doğ-
ru olanlara “D”, yanlış olanlara 
“Y” harfi yazalım.

ETKİNLİK 11

Öğretmen ders anlatırken 
arkadaşımla konuşurum.

Sınıfta top oynamayı seve-
rim.

Teneffüs zili çalınca koşa-
rak sınıftan çıkarım.

Sınıfın kapısını tekmele-
mem, pencereyi hızlıca ka-
patmam.

Aydınlık günlerde sınıf-
ta elektriği gereksiz kullan-
mam.

Sınıfa zama-
nında gelme-

mek.

Sınıfın ha-
vasız  ve kirli 

olması

Sınıf eşya-
larına zarar 

verilmesi

Öğretmen 
ders anlatır-
ken iki öğren-
cinin konuş-

ması

Sınıfın pis kokma-
sı ve hastalıkların 

yayılması

Sınıf arkadaşlarının 
dikkatinin dağılması, 

ders konularından 
geri kalmak

Öğretmenin ve 
diğer öğrencilerin 
dikkatlerinin dağıl-

ması, sınıf düzeninin 
bozulması

Sağlıklı ders yapa-
mama. Bizden son-
raki çocukların bu 
eşyalardan yarar-

lanamaması

1

2

3

4

Sınıfta uyulması gereken kuralları görselleriyle eşleştirelim.

Sınıfa zamanında 
ve eşyalarım tam 
gelirim.

Parmak kaldırı-
rım, söz verildi-
ğinde de konuşu-
rum.

Sınıfımı temiz tu-
tarım. Çöpleri çöp 
kutusuna  atarım.

Sınıfa girince ye-
rime otururum. 
Ders araç gereç-
lerini hazırlar, öğ-
retmeni beklerim.

1 32 4

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om



1. ÜNİTE / OKULUMUZDA HAYAT

10

1  Aşağıdakilerden hangisi sınıf 
kurallarından biri değildir?
A) Sınıfa zamanında gelmek
B) Sabah kalktığımda elimi, 

yüzümü yıkamak
C) Ders zili çalınca sınıfa gir-

mek

2  Sınıfımızı ................ tutmalıyız. 
 Sınıf içinde ................................. . 
 Sınıfa ....................... gelmeliyiz.
 Cümlelerdeki boşluklara sı-

rasıyla hangi sözcükler gel-
melidir?

A) temiz, koşmamalıyız, za-
manında 

B) kirli, koşmamalıyız, geç
C) temiz, koşturmalıyız, za-

manında

3  Çalışma grubu seçerken 
aşağıdakilerden hangisini 
yapmak yanlış olur?

A) Yeteneklerimize uygun bir 
grup seçmek.

B) Sevdiğimiz arkadaşın is-
teğine uyarak grup seç-
mek.

C) Proje üreterek zevkle çalı-
şılabilecek grup seçmek

KONU  DEĞERLENDİRME - 4
Tırtılların üzerinde yazılı grup 
adları ile çiçeğin yaprakların-
daki görselleri numara vere-
rek eşleştirelim.

ETKİNLİK 13

Temizlik Grubu

Kitaplık Grubu

Pano Düzenleme Grubu

Ders Araç Gereçlerini
Koruma Grubu

Çiçek Bakım Grubu

1

2

3

4

5

ÇALIŞMA
GRUPLARI
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Yukarıdaki krokiye göre so-
ruların doğru cevaplarını işa-
retleyelim.

Yukarıdaki krokiye göre oku-
lun yeri;

ETKİNLİK 14 ETKİNLİK 15

OKULUMUN KOMŞULARI

1) Okul, çocuk parkının neresinde-
dir?

  Sağında   Solunda
  Önünde

2) Okul, hangi caddenin arka-
sındadır?

  Şehitler   Barış
  Atatürk

3) Okulun ön tarafında aşağı-
dakilerden hangisi vardır?

  Banka   Kırtasiye
  Spor salonu

• Okulun yakın çevresini tanıtır.

➣ ............................... Mahallesi’nde,

➣ Çocuk parkının ............................

➣ Kırtasiyenin ....................................

➣ Spor salonunun ..........................

➣ Atatürk Caddesi’nin ..................

➣ Barış Caddesi’nin .......................

➣ Bankanın .....................................

➣ Şehitler Caddesi’nin ..................

EGE’NİN EVİ BANKA

ATATÜRK  CADDESİ

HASTANE

2.
 s

ok
ak

1. 
so

ka
k

ŞE
Hİ

TL
ER

CA
DD

ES
İ

SEDA’NIN EVİ

SPOR SALONU OKUL ÇOCUK PARKI

BARIŞ   CADDESİ

GÖKSU MAHALLESİ

SO
L 

(B
AT

I)

SA
Ğ 

(D
O

ĞU
)

ARKA (GÜNEY)

ÖN (KUZEY)

ECZANE KIRTASİYE MARKET ALİ’NİN
EVİ CAMİ
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KONU  DEĞERLENDİRME - 5

Arda’nın
Evi

Hastane

OkulKırtasiye

Market Kemal’in Evi

Belediye
Binası

Yıldız Sokak

Ön (Kuzey)

Arka (Güney)
İstasyon Mahallesi

Sa
ğ 

(D
oğ

u)

So
l (

Ba
tı)

To
pc

u 
Ca

dd
es

i

Güneş Sokak

Ay Sokak

 
İlk 6 soruyu krokiye göre ce-
vaplandırınız.

1  Okul, Kemal’in evinin nere-
sindedir?

A) Sağında B) Solunda
C) Önünde

2  Hastane ile okulun arasında 
hangi sokak vardır?

A) Yıldız B) Güneş
C) Ay

3  Okul, Topcu Caddesi’nin ne-
resindedir?

A) Sağında B) Solunda
C) Arkasında

4  Okulun bulunduğu İstasyon 
Mahallesi’nde aşağıdakiler-
den hangisi yoktur?
A) Market B) Eczane

C) Belediye binası

5  Arda, okuldan eve giderken 
hangisinin önünden geçmek 
zorunda kalmaz?

A) Hastane B) Market
C) Belediye binası

6  ▲ Hastane, Topcu Cadde-
si’nin sağındadır.

 ● Belediye binası, Yıldız 
Sokak’ın arkasındadır.

 ■ Kırtasiye, okulun solun-
dadır.

  Yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur?
A) ▲, ● ve ■ B) ▲ ve ■

C) ● ve ■

7  Okulun yerini bilmek aşağı-
dakilerden hangisini kazan-
dırmaz?
A) Derslerde başarılı olma-

mızı ve iyi not almamızı
B) Bilmeyen birine okul yeri-

ni tarif etmemizi
C) Okula kolaylıkla gidip gel-

memizi
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ETKİNLİK 16

Aşağıdaki ifadelerle görselleri numaralandırarak eşleştirelim.

1. Tuvaletten çıkarken muslukları 
akmayacak şekilde kapatmalı-
yız.

2. Tuvalette suyla oynamak suyu-
muzun boş yere harcanmasına 
neden olur.

3. Güneşli havalarda sınıfta yanan 
lambaları söndürmeliyiz.

4. Soğuk kış günlerinde pencerele-
ri uzun süre açık bırakmamalı-
yız. Yoksa ısınmada kullandığı-
mız yakıt boşa gitmiş olur.

5. Tuvaletteki sıvı sabunundan ihti-
yacımız kadarını kullanmalıyız.

6. Elektriğimizin boş yere gitme-
mesi için koridorda gereksiz 
yere yanan lamba varsa kapat-
malıyız.

7. Akıllı tahtayı kullanmadığımız 
zamanlarda kapatırsak elektrik 
tasarrufu yapmış oluruz.

8. Okulda elektrik, su, temizlik mal-
zemesi ve ders araç gereçlerini 
özensiz kullandığımızda fatura-
lar yüksek gelir.

KAYNAKLAR SINIRSIZ DEĞİLDİR
• Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
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1  Aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Kaynaklar hiçbir zaman 
bitmez.

B) Isınmada kullanılan doğal 
gaz, odun veya kömürü 
tasarruflu kullanmak için 
soğukta pencereleri aç-
malıyız.

C) Gereksiz yanan lambaları 
söndürerek ülke ekonomi-
sine katkı sağlayabiliriz.

2  Hangisi özenli bir davranıştır?

A) Sınıftaki lambayı gerekti-
ğinde açmak

B) Okul sırasına adını yaz-
mak

C) Sınıf kapısını sert kapat-
mak

3  Tasarruflu bir öğrenci hangi-
sini yapar?

A) Tuvalette açık musluk bı-
rakmaz.

B) Teneffüste tahtayı kara-
lar.

C) Tuvalette temizlik malze-
melerini bol bol kullanır.

KONU  DEĞERLENDİRME - 6ETKİNLİK 17
Görsellerdeki eşyalardan özen-
siz kullanılanları işaretleyelim, 
hecelerini sırasıyla yazarak şif-
reyi bulalım.

 ö

  zen

 nem

  gös

Şifre ……………………………………..............……
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Aşağıdaki etkinliklerden grup 
çalışması olanlara ✓ işareti 
koyalım.

ETKİNLİK 18 ETKİNLİK 19

BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ
• Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.

Grup çalışmaları ile ilgili ifa-
delerden doğru olanların ku-
tucuğunu yeşile, yanlış olanla-
rın kutucuğunu kırmızıya bo-
yayalım.

Yeni bilgiler ediniriz.

Cesaret ve öz güvenimiz ar-
tar.

Yeteneklerimiz gelişir.

İş birliği yaparak çalışmak-
tan uzaklaşırız.

Yardımlaşma duygumuz ge-
lişir.

Çalışmalarımızı sergileme 
imkânı buluruz.

Planlı ve düzenli çalışmak-
tan kurtuluruz.

Sorumluluk duygumuz geli-
şir.

İstemediğimiz çalışmalara 
katlanmak zorunda kalırız.

Yardıma ihtiyacı olan ar-
kadaşlarımızın eksikliklerini 
tamamlayabiliriz.
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1  Grup çalışmalarına katılan 
öğrencilerden hangi davra-
nış beklenmez?

A) Dayanışma
B) Cesaret ve özgüven
C) Sorumsuzluk

2  Kitaplığı düzenle-
meme yardım eder 
misin?Mert

  Mert’in yardım isteğine verile-
cek doğru cevap hangisidir?

A) Hayır, o iş benim görevim 
değil.

B) Tabii ki yardım ederim.
C) Başkasından yardım iste.

3  ▲ Yeni bilgiler öğrenmemizi 
sağlar.

 ● Yeteneklerimizin gelişme-
sini sağlar.

 ■ Bireysel çalışma isteğimi-
zi artırır.

  Yukarıdaki ifadelerden han-
gileri grup çalışmalarının ka-
zandırdıklarındandır?

A) ▲ ve ■ B) ▲ ve ●
C) ● ve ■

KONU  DEĞERLENDİRME - 7ETKİNLİK 20
Okul arkadaşlarımızla yaptı-
ğımız çalışmalarda önem ver-
memiz gereken kavramların 
bulunduğu balonları boyaya-
lım.

öfke

sevgi

saygı

bencillik

paylaşma

güven

hoşgörü
adil

davranma
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Aşağıda verilen durumlarda kullanmamız gereken nezaket ifa-
delerinin bulunduğu kutulara ✓ işareti koyalım.

ETKİNLİK 21

SİHİRLİ SÖZCÜKLERİM VAR
• Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.

Sabahları öğretmenimiz veya
arkadaşlarımız ile karşılaştığımızda

Hoşça kal, deriz. Günaydın, deriz.

Bize yardımcı olan kişilere

Teşekkür ederim, deriz Hiç gerek yoktu kendim de 
halledebilirdim, deriz.

Satranç oynamak için arkadaşımızla anlaşmışsak bir başka 
arkadaşımızın oynama teklifine

Özür dilerim başka 
arkadaşıma söz verdim, deriz.

Tabiî ki seninle oynamaktan  
mutlu olurum, deriz.

Bize yardımlarımız için teşekkür eden arkadaşlarımıza

Sizinle tanıştığıma 
memnun oldum, deriz. Rica ederim, deriz.

Beslenme yapan arkadaşlarımıza

Afiyet olsun, deriz. Teşekkür ederim, deriz.
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1  Ali, kalemini izinsiz alan ar-
kadaşına hangisini söyledi-
ğinde doğru davranmış olur?

A) Sakın bir daha kalemimi 
kullanma!

B) Kalemimi alırken izin is-
tersen sevinirim.

C) Babana söyle, sana ka-
lem alsın.

2  İstemediğimiz bir davranışıy-
la karşılaştığımızda arkada-
şımıza nasıl davranmalıyız?

A) Küsmeliyiz.
B) Kötü sözler söyleyip onu 

üzmeliyiz.
C) Konuşarak anlaşmalıyız.

3  ▲ İstek ve düşüncelerimizi 
açıkça ifade etmeliyiz.

 ● Haksızlığa uğradığımız-
da kabalaşabiliriz.

 ■ Çevremizdeki kişilerle ile-
tişim kurarken nezaket 
sözcükleri kullanmalıyız. 

  Yukarıdaki davranışlardan  
hangileri doğrudur?

A) ▲ ve ■ B) ▲ ve ●
C) ■ ve ●

KONU  DEĞERLENDİRME - 8

Yukarıda görselde verilen si-
hirli sözcükleri, aşağıdaki 
cümlelerde uygun boşluklara 
yazalım.
1) Sabahları öğretmenime 

“............................” derim.
2) Arkadaşımdan kalem ister-

ken “...........................” sözcüğü-
nü kullanırım.

3) Hasta ziyaretine gittiğimde 
“…........………….................. .” derim.

4) Yemek bitince babama ve an-
neme “........................... .” derim.

5) Teyzem bana hediye alınca 
“........................................” derim.

6) Misafirlikten ayrılırken 
“.......………...........” derim.

7) Misafirleri uğurlarken “.............
...……............. ” derim.

Afiyet
olsun

lütfen Hoşça kal

Geçmiş
olsun Günaydın

Güle
güle Teşekkür

ederim
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ETKİNLİK 23 ETKİNLİK 24
Aşağıdaki cümleleri verilen 
sözcüklerle tamamlayalım.

Dinleme kurallarına uyulma-
yan görsellerin kutucuğunu 
işaretleyelim. Hecelerini sıra-
sıyla yazarak şifreyi bulalım.

ÖNCE DİNLEYELİM
•  Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.

1. Dinlerken konuşan kişinin 
……………………… bakmalıyız.

2. Konuşan kişinin …………………… 
kesmemeliyiz.

3. İletişimde en önemli unsur 
çok iyi ……………………… tir.

4. Karşımızdaki kişiyi dinlerken 
…………………… dağıtmamalıyız.

5. Arkadaşlarımız konuşurken 
onları ……………… dinlemeliyiz.

6. Birisi konuşurken ………………… 
şeylerle uğraşmamalıyız.

7. ……………………… konuşan kişiye 
dönük olmalıdır.

8. Öğretmenimizi dinlerken an-
lamadığımız yerlerde …………… 
alıp soru sorabiliriz.

bedenimiz başka

sözsözünü

dinlemek yüzüne

dikkatinidikkatlice

Şifre : ………………………………………
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Aşağıdaki bilgilerden doğru 
olanlara “J”, yanlış olanlara 
“L” çizelim.

ETKİNLİK 25

1  İyi bir dinleyici hangisini yap-
maz?
A) Konuşan kişinin yüzüne 

bakar.
B) Konuşan kişinin sözünü 

kesmez.
C) Dinlerken başka işlerle 

uğraşır.

2  Konuşmacı hangi davranış-
tan rahatsız olmaz?
A) Dinleyiciler sık sık konuş-

tuğunda
B) Dinleyiciler söz alıp ko-

nuştuğunda
C) Dinleyiciler yanlarındaki 

kişilerle konuştuğunda

3  

▲ H

●

D

D

Y

Y

Karşımızdaki kişiyi 
dikkatli dinlediğimizde 

anlatılanı anlarız.

İyi bir dinleyici 
hem dinler hem de 
başka işler yapar.

 Yukarıdaki şemanın doğru 
çıkışında hangi şekil vardır?
A) ● B) ▲ C) H

KONU  DEĞERLENDİRME - 9

Konuşulan konu hoşu-
muza gitmediğinde baş-
ka yöne bakmalıyız.

İyi bir dinleyici konuşan 
kişinin sözünü sık sık ke-
ser.

Karşımızdaki kişinin yü-
züne bakarak dinlersek 
anlatma isteği artar.

Karşımızdaki kişi rahatsız 
olmaması için dinlerken 
yüzüne bakmamalıyız.

Öğretmenimiz konuşur-
ken söz almadan soru 
sorabiliriz.

Beden diliyle dinlediğimi-
zi belli etmeliyiz.

Karşımızdaki kişinin ko-
nuşmasını yarıda kesme-
meye özen göstermeliyiz.

Öğretmenimiz anlatım ya-
parken sırtını bize döndü-
ğünde arkadaşlarımızla 
sohbet edebiliriz.

www.sb
mya

yin
lar

i.c
om




