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TEMA - A 
OKUL HEYECANIM 

( 2.Sınıf Top Yayıncılık Hayat Bilgisi Kitabına Göre Düzenlenmiştir) 

KONU BAŞLIKLARI: 
 
1.  Zamanını Planla, Başarıyı Yakala 
2.  Çantam Beni Seviyor 
3.  Tırnaklarım Uzamış 
4.  Sınıfımın Yeri, Benim Yerim 
5.  Sebebini Bilirim, Kurallara Uyarım 
6.  Sınıfımızda Seçim Var! 
7.  Görevimiz İşbirliği 
8.  Birlikte Başarabiliriz 
9.  Bayrağımız Göklerde, Marşımız Kalbimizde 
10.  Dersimiz Beslenme 
11.  Kim, Nerede Başarılı? 
12.  Her Çiçek Başka Kokar 
13.  Seni Üzmek İstemezdim 
14.  Okul Eşyalarımız Ağlamasın 
15.  Trafikteyiz 
16.  Trafikte Neler Oluyor? 
17.  Sizi Tanımıyorum 
18.  Ayna Ayna Söyle Bana 
19.  Hasta Olmak İstemiyorum 
20.  Birlikte Planlayalım 
21.  Sana Yakıştıramadım 
22.  Keşke ‘’Lütfen’’ Deseydin 
23.  Meslekleri Tanıyalım 
24.  Duygularımız Değişiyor 
25.  Yarını da Düşünelim 
26.  Bu Okul Hepimizin 
27.  Atatürk de Öğrenciydi 
28.  Bayrama Hazırlanıyoruz 
29.  İyi Bayramlar 

 

1.  Her İşin Bir Zamanı Var 
Günlük yaşantımızda işlerimizi belli bir düzen içinde yaparız. Okul 

hazırlıklarımız belli bir sıra ile yapılır. 
Okulla ilgili günlük işlerimizi de öncelik sırasına koyar ve bir 

planlama yaparsak okula zamanında ve eksiksiz gitmiş oluruz. Planlı ve 
disiplinli çalışmak, daha çabuk ve sorunsuz bitmesini sağlar.Bizi başarıya 
ulaştırır.    
 

2.  Okul Çantamda Neler Var? 
Okulda birçok ders yaparız. Bu derslerde de bazı araç gereçler 

kullanarak konularımızı daha kolay anlarız.  
Bu araç gereçlerimiz: Defter, kitap, sözlük, kalem, silgi, defter ve 

boya kalemleridir. Bunları haftalık ders programımıza göre çantamıza 
günlük olarak koymalıyız. Böylece okulda zorluk çekmeyiz. 
 

3.  Merhaba, Ben Temiz Çocuk 
Elimizi yüzümüzü yıkamak, saçlarımızı taramak, tırnaklarımızı 

kesmek, kıyafetlerimizi giymek kendimize yaptığımız kişisel 
bakımlarımızdandır.  

Kişisel bakımımızı yaparken kendi kişisel eşyalarımızdan havlu, diş 
fırçası, tarak gibi araçları kullanırız. Kendimizin yapmakta zorlandığı 
kişisel bakımımız için büyüklerimizden yardım alabiliriz. 
 

4.  Sınıfım ve Sınıfımdaki Yerim 
Bir yeri tarif ederken sağda, solda, yanda, üstte, altta gibi 

kavramlar kullanırız. Sınıfımız, okulumuzun 1.katında, koridorun sağındaki 
ilk sınıftır. Sınıfta da oturduğumuz yeri tarif edebiliriz. 
Ben sınıfta;…………………………………………………………….  
oturuyorum. 
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5.  Kurallar Her Yerde Var 
Okul, toplu olarak yaşadığımız bir ortamdır. Toplu halde 

yaşanılan yerlerde düzenin sağlanabilmesi için herkesin uyması gereken 
bir takım kurallar vardır. Okulda uymamız gereken kurallardan bazıları 
şunlardır: 
* Okula zamanında gelmeliyiz. 
* Okul ve sınıfa düzenli ve sessiz girmeli ve çıkmalıyız. 
* Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. 
* Koridorlarda koşmamalıyız. 
* Öğretmenimizi dikkatle dinlemeli, söz alarak konuşmalıyız. 
* Konuşan arkadaşlarımızın sözünü kesmemeliyiz. 
 

6.  Sınıfımızda Seçim Var! 
Bugün sınıfımızda çok heyecanlı bir gün geçirdik. Çünkü sınıf 

başkanımızı seçtik. Önce oy pusulası, seçim sandığı ve sınıf başkanının 
görevleri konusunda öğretmenimiz açıklamalarda bulundu. Daha sonra 
adaylar belirlendi. Bizlerde bu görevi yerine getireceğini düşündüğümüz 
adaya oy verdik ve özgürce seçimimizi yaptık. ……………………. 
arkadaşımız ……. oyla sınıf başkanımız oldu.Onu kutladık. 

 

7.  Görevimiz İş Birliği 
Sınıflarda çeşitli sosyal etkinlikleri gerçekleştirmek için eğitici 

öğrenci kulüpleri kurulur. Bu kulüplerde birlikte çalışma, yardımlaşma, 
dayanışma duygularımız gelişir. İşbirliği yapma ve takım çalışması becerisi 
kazanırız. Bu kulüplere seçilecek arkadaşlarımızı seçimle belirleriz. Bu 
kulüpler kişisel gelişimimizi olumlu yönde etkiler ve sosyalleşmemizi 
sağlar. 

 

8.  Birlikte Başarabiliriz 
Okulda yaptığımız kulüp çalışmalarında birbirimize yardımcı 

olmalıyız. Sorumluluklarını yapmakta zorlanan arkadaşlarımıza yardım 

etmeli, onları cesaretlendirmeliyiz. Bazı çalışmalarda liderlik yapmaktan 
kaçmamalıyız. 

 
9.  Bayrağımız Göklerde, Marşımız Kalbimizde 

Devletimiz bağımsız bir devlettir. Bağımsız olan devletlerin bir 
bayrağı ve bir milli marşı olur. Bizim bayrağımızın adı Türk Bayrağı’dır. 
Rengi kırmızıdır.Üzerinde beyaz ay ve yıldız bulunur.  

Milli marşımızın adı İstiklal Marşı’dır. Yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’dur. Hafta sonlarında, bayramlarda ve özel günlerde İstiklal 
Marşı’mızı söyleriz. İstiklal Marşı’mız söylenirken hazır ola geçer, saygılı 
bir şekilde, coşkuyla söyleriz.  

Bayrağımız ve milli marşımız bağımsızlığımızın birer sembolüdür. 
 

10.  Dersimiz Beslenme 
Vücudumuzun ihtiyacı olan yiyecek maddelerine besin, bu 

maddelerin vücuda alınmasına beslenme denir. 
Vücudumuzun ihtiyacı olan her çeşit besinden yeteri kadar 

yemeye dengeli beslenme, günde üç öğün düzenli yemek yemeye düzenli 
beslenme denir.Dengeli ve düzenli beslenmek için yemek ayrımı 
yapmamalı, beslenmemizde hayvansal ve bitkisel besinlere yer 
vermeliyiz. Doğal ve sağlıklı ürünler tüketmeli, yiyeceklerimizin taze 
olmasına dikkat etmeli, abur cuburları çok fazla tüketmemeliyiz. 

 
11.  Kim, Nerede Başarılı? 

Hepimizin başta bizim için zor göründüğü halde başardığımız işler 
vardır. Zorlukları başardıkça kendimizi tanırız. Yapabileceklerimizi ve 
güçlü yanlarımızı görürüz. Kendimize güvenimiz artar. Bu da kişisel 
gelişimimizi olumlu yönde etkiler. 
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12.  Her Çiçek Başka Kokar 
Arkadaşlarımızla birçok benzer ve farklı yanlarımız olabilir. Göz 

ve saç rengimiz, vücut yapımız, zevk aldığımız etkinlikler benzer olduğu 
gibi farklı da olabilir. Benzerliklerimiz kadar farklılıklarımız da doğaldır. 
Bu farklılıklar insan olarak zenginliğimizdir. Benzerliklerimiz kadar 
farklılıklarımızı da doğal kabul etmeli ve saygı göstermeliyiz. 

 

13.  Seni Üzmek İstemezdim 
Zaman zaman mutluluk, güven, korku, üzüntü, şaşkınlık gibi çeşitli 

duygular yaşarız. Duygularımız zamanla değişebilir. Okulda ve günlük 
hayatımızda çevremizdekileri tanıdıkça korkularımızın yerini güven 
duygusu alır. Arkadaşlarımızla sevinç ve üzüntülerimizi paylaştıkça mutlu 
olur, sıkıntılarımızı azaltırız. 

 

14.  Okul Eşyalarımız Ağlamasın 
Okuldaki ve sınıftaki eşyalar hepimizin ortak malıdır. Bu eşyaları 

temiz ve düzenli kullanmalı, zarar vermemeliyiz.  Eşyaları koruma 
sorumluluğumuzu bilmeli, zarar verenleri kibarca uyarmalıyız. Bu eşyaları 
bizden sonra gelecek kardeşlerimizin kullanacağını unutmamalıyız. 

 

15.  Trafikteyiz 
Çevremizde bir yerden başka bir yere gitmek için bir çok ulaşım 

aracı görürüz. Ulaşım araçları bizim hayatımızı kolaylaştırır. Her türlü 
ulaşım aracına taşıt denir. Taşıtlar dört grupta incelenir: 
1. Kara taşıtları: Otomobil, otobüs, tır, kamyon, bisiklet, minibüs, traktör. 
Kara taşıtlarını kullananlara şoför veya sürücü denir.   
2. Hava taşıtları: Uçak, helikopter, balon, zeplin. 
Hava taşıtlarını kullananlara pilot denir. 
3. Deniz taşıtları: Gemi, vapur, kayık, sandal, yat, sal, bot. 
Deniz taşıtlarını kullananlara kaptan denir. 
4. Demir yolu taşıtları: Tren, tramvay, troleybüs, metro. 
Demir yolu taşıtlarını kullananlara makinist denir. 

16.  Trafikte Neler Oluyor? 
Taşıt ve yayaların yol üzerindeki geliş ve gidişlerine trafik denir. 
Trafik kuralları can ve mal güvenliğimizi sağlamak için 

konulmuştur. Trafikte güvenliği trafik işaret ve levhaları ile trafik 
polisleri sağlar.  

Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitleri, okul geçitleri, alt ve 
üst geçitler ile trafik ışıklarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Yürürken 
yaya kaldırımlarını kullanmalıyız. 

 
17.  Sizi Tanımıyorum 

Okula geliş ve gidişlerimizde çeşitli kişilerle karşılaşırız. Bu kişiler 
arasında tanıdıklarımız olduğu gibi tanımadıklarımız da bulunabilir. 

Tanıdığımız kişilere ‘’ Günaydın, iyi günler ‘’ diyerek selamlarız. 
Tanımadığımız kişilere karşı ise dikkatli davranmalıyız. Onların tekliflerine 
büyüklerimizin izni yoksa kesinlikle hayır demeliyiz. 

 
18.  Vücudumuzun Bölümleri 

Vücudumuz baş, gövde, kollar ve bacaklar olmak üzere üç 
bölümden oluşur. 
Baş: Başımızda duyu organlarımız ve içinde de beynimiz vardır. 
Gövde: Vücudumuzun en büyük kısmıdır. Karaciğer, akciğer, kalp, mide, 
böbrekler, bağırsaklar gibi iç organlarımız gövde de bulunur. 
Kollar ve bacaklar: Kollar cisimleri tutmamızı, kaldırmamızı; bacaklarımız 
da yürümemizi ve koşmamızı sağlar. 
Karaciğer: Karın boşluğunun sağındadır. Vücudumuzun şeker ve yağ 
dengesini sağlar. 
Akciğerlerimiz: Nefes alıp vererek solunum yapmamızı sağlayan organ. 
Kalpten gelen kirli kanı temizler. 
Kalbimiz: Kanı pompalayarak bütün vücudumuzda dolaşmasını sağlar. 
Midemiz: Yediğimiz besinlerin sindirimini sağlar. 
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Böbrekler: Kanın içindeki zararlı maddeleri süzerek temizleyen boşaltım 
organımızdır. 
Bağırsaklar: Midemizin sindirdiği besinleri emerek kana karışmasını 
sağlayan organımızdır. 
Duyu organlarımız ve görevleri: 
Kulak: Sesleri işitmemizi sağlar. 
Göz: Görmemizi sağlar. 
Burun: Koku alma duyumuzdur. 
Dil: Tat alma organımızdır. 
Deri: Dokunma duyusu organımızdır. 
 

19.  Hasta Olmak İstemiyorum 
Sağlığımızın temel koşulu beslenme ve temizliktir. Hastalık yapan 

mikroplar pis ortamlarda daha çabuk çoğalırlar. Bunun için vücut, diş, 
tırnak, el, yüz, saç ve kıyafet temizliğine önem vermeliyiz. İyi beslenmeli 
ve aşılarımızı zamanında yaptırmalıyız. 
 

20.  Birlikte Planlayalım 
Doğum günü, bayram, yeni yıl gibi günler bizim için özel günlerdir. 

Bu günleri nasıl kutlayacağımızı önceden planlamalıyız. Oyunlarda da 
birlikte oynamaya çalışmalıyız. Oyunun kurallarına uymalı, kazananı 
kutlamalıyız. 
 

21.  Sana Yakıştıramadım 
Olumlu ve ahlaki davranışlar etik davranışlardır. Arkadaşlıklar 

saygı, sevgi, adalet ve barış üzerine kurulmalıdır. Arkadaşlarımıza eşit 
davranmalı, hatalarını hoşgörü ile karşılamalıyız.  
Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmalı, oyun ve çalışmalarımızda 
kavgadan uzak durmalıyız. Birbirimize kaba ve kırıcı davranmamalıyız. 

İletişim kurarken nezaket ifadelerini (lütfen, rica ederim, teşekkür ederim 
gibi) kullanmalıyız. 

22.  Keşke ‘’Lütfen’’ Deseydin 
Birbirimizle iletişim kurarken nezaket sözlerini kullanmaya özen 

göstermeliyiz. 
Evimize misafir geldiğinde hoş geldin, 
Hasta ziyaretine gittiğimizde geçmiş olsun, 
Sabah karşılaştığımız insanlara günaydın, 
Akşam yatarken iyi geceler, 
Alıp kullandığımız eşyaları geri verirken teşekkür ederim, 
Arkadaşımızdan ayrılırken hoşça kal gibi sözler söylemeye özen 
göstermeliyiz. 
 

23.  Meslekleri Tanıyalım 
Çevremizde çeşitli meslekler vardır. Öğretmenlik, doktorluk, 

hakimlik, savcılık, bekçilik, polislik, hemşirelik, gazetecilik birer meslektir. 
Her meslek kutsal ve özeldir. Önemli olan mesleğimizde dürüst, başarılı 
olmak ve adil davranmaktır. Hiçbir meslek diğerinden daha iyi ve önemli 
değildir. Hepsi de bizim hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. 
 

24.  Duygularımız Değişiyor 
Okul evimiz gibidir. Zamanımızın büyük bir bölümünü okulda 

arkadaşlarımız ve öğretmenimizle geçiririz. O yüzden onlarla iyi 
geçinmeli, onlardan saygı, sevgi ve hoşgörümüzü hiç esirgememeliyiz. 
Kaba sözlerle seslenmek yerine tatlı sözler kullanarak onları mutlu 
etmeliyiz. 
 

25.  Yarını da Düşünelim 
Yaşamımızı sürdürebilmemiz için bir takım gereksinimlerimiz vardır. 

Beslenme, barınma, ısınma ve giyinme temel gereksinimlerimizdir. İşimiz ne 
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olursa olsun hepimiz birer tüketiciyiz. Beslenmek için yiyecekleri; giyinmek 
için giysileri televizyon ve buzdolabını çalıştırmak için enerji tüketiriz. 

Okulda yazı yazarken defterimizi, kalemimizi tüketiriz. 
Yaptığımız tüketimler ihtiyaçlarımızı karşılayacak kalite ve sayıda olursa 
bilinçli tüketim yapmış oluruz. Okulda, evde ve her alanda bilinçli 
tüketicilik ilkesine uymalıyız. Böylece savurganlığı önlemiş, tasarruf 
yapmış oluruz. 
 

26.  Bu Okul Hepimizin 
Okulumuzun ve çevresinin temizliği sağlığımız için önemlidir. Bu 

nedenle okulumuzun ve çevresinin temizliğine dikkat etmeliyiz. Okulun, 
bölümlerinin ve okul bahçesinin zarar görmemesine dikkat etmeli, dikkat 
etmeyenleri uyarmalıyız. 
 

27.  Atatürk de Öğrenciydi 
Atatürk sırasıyla şu okullarda öğrenim görmüştür: 
* Mahalle Mektebi 
* Şemsi Efendi İlkokulu 
* Askeri Ortaokul 
* Askeri Lise 
* Harp Akademisi 
 

28.  Bayrama Hazırlanıyoruz 
Türk Milleti, 23 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal ATATÜRK' ün 

önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak, yeni bir devletin 
temelini atmış oldu. 
Bu tarih, egemenliğin hanedandan alınıp Millete devredilişinin resmen 
başlangıcını oluşturan bir devrimin tarihidir. Böyle bir devrimin, yüzyıllar 
boyu, değil gerçekleştirilmesi, hayal edilmesi bile mümkün değildi. 23 

Nisan 1920, sadece TBMM'nin kuruluş günü değildir. Bu gün, aynı 
zamanda demokratik parlamenter rejimin temelinin de atıldığı gündür. 

29.  İyi Bayramlar 
Milli bayramlarımız: 
1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 
2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
3. 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. 
4. 30 Ağustos Zafer Bayramı. 
Dini bayramlarımız: 
1. Ramazan Bayramı 
2. Kurban Bayramı 
 

30.  Kitap Kullanma Kılavuzu 
Herhangi bir konuyu araştırmak ya da ödevlerimizi yapmak için 

kitaplardan, ansiklopedilerden, sözlüklerden, haritalardan yararlanırız. 
Bazı kaynakları bulmak için kütüphaneye gideriz. Kütüphaneden aldığımız 
kitapları temiz ve düzenli kullanmalı, işimiz bittiğinde aldığımız yere iade 
etmeliyiz. 
 

31.  Çözüm Öneriyorum 
Okulda ve sınıfta arkadaşlarımızla çeşitli sorunlar yaşayabiliriz. 

Bilerek veya bilmeyerek birbirimize zarar verebiliriz. Böyle durumlarda 
birbirimize karşı hoşgörülü olmalıyız. Sorunlarımızı barış içinde, konuşarak 
çözmeliyiz. Olumlu davranışlar sergileyerek örnek olmalıyız. Karşılıklı 
sevgi, saygı ve hoşgörünün problemlerimizi çözmede en etkili yol 
olduğunu unutmamalıyız. 
 
 Hazırlayan: Taner ÇELEBİ 

2-A Sınıf Öğretmeni 


