Đbn-i Kemal Đlköğretim Okulu 3/A Sınıfı ‘’Okul Heyecanım’’ teması çalışma sayfası
Adı Soyadı:
Nu:

Tarih:
Veli Đmzası:

Bir temanın daha sonuna geldik.Bu temada öğrendiğimiz bazı kavramlar karışık olarak
verilmiş.Doğrularını bulalım.
GĐSEV ……………………….

ABŞIR………………….

ĐHÇAYTĐ………………

RUDOĞLUK…………………

TEKĐS ………………….

ŞÜRGÖ ………………

KĐKRO ………………………

RĐTAH…………………

SERLĐKMĐYĐ……………

LUKLUMUTUT……………….

KAH …………………..

MARYAB …………….

Boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayalım.
 Süt,bal,tereyağı………………….besinlerden bazılarıdır.


Vücudumuzun ……………………için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.



Doğum günü,bayram günleri ………………….günlerdir.



Kurban ve ramazan Bayramları………………………bayramlarımızdandır.



Arkadaşlarımızla oynarken………………….davranmalıyız.



Kırmızı ışıkta geçmek…………………..neden olur.



Trafik……………….ve levhaları önemlidir.



Bir yerin kuş bakışı görünümünün küçültülerek kağıt üzerine
çizilmesine………………….denir.



Sorunları ………bir bakış açısıyla çözümlemeliyiz.



Kişisel bakımımızı yaparken suyu……………………kullanmalıyız.



Başkalarının …………………….saygı göstermeliyiz.



Özel günler ……………… …………………için uygun zamanlardır.



Ders çalışırken bize ve çalıştığımız konuya en uygun……………. ………..…. ni
kullanmalıyız.



Trafik işaret ve …………………..na uymalıyız.



…………………. ………………… bilgiye ulaşmak için kullandığımız
kitap,ansiklopedi,bilgisayar gibi araçları kapsar.



Tanımadığım biri bana bir şey vermeye kalkarsa kesinlikle……………………

Doğru bilgilerin karşına (D) yanlış bilgilerin karşına (Y) yazınız.
…….Otomobilin içinde emniyet kemerimizi takmalıyız.
…….Arkadaşlarımızın ısrarlı tekliflerini kabul etmeliyiz.
……Aldığımız ürünün kalitesine dikkat etmeliyiz.
……Trafiği düzenlemek için çalışanlar, doktorlardır.
……Herkes, her mesleği yapamaz.
……Yanlış davranmak, olumlu davranışlarımızdandır.
……Daha çok bilgi edinmek için farklı kaynaklardan yararlanmalıyız.
……Kulüp çalışmalarında işbirliği içinde olmamalıyız.
……Kitaplığın düzenini sağlayanlar, kitaplık kulübünde çalışanlardır.
……Sınıfımızdaki arkadaşlarımızla iyi geçinmeye çalışmalıyız.
……Bir arkadaşımıza kızdığımız zaman ona bağırmalıyız.
…..Çevremizi her zaman temiz tutmak zorunda değiliz.
…..Bilgiye en kolay ulaştığımız kaynak, kitaplardır.
……Televizyon, yazılı iletişim araçlarındandır.
……Haksız olduğumuz zaman özür dilemeliyiz.
……Beslenme. barınma temel gereksinimlerimizdendir.
……Sadece kendi sağlığımıza önem vermeliyiz.
……Bencilce davranan kişilerle arkadaşlık etmemeliyiz.
…….Okulda yaşanan kazalardan dolayı deprem olabilir.
…….Tutumlu tüketiciler ,ürün alırken sadece fiyatına bakar
……..Bir kişinin olaylar ya da durumlar ile ilgili fikirlerine ‘’görüş’’denir.
…….Atatürk 23 Nisan 1919’da Samsun’a çıkmıştır.
……..Atatürk önce Şemsi Efendi Đlkokuluna gitmiştir.
………19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşımızın başladığı tarihtir.
……..Atatürk Anıtkabir’de ölmüştür.Anıt mezarı ise Dolmabahçe Sarayındadır.

Aşağıdaki kelimelerle birer cümle kuralım.
Sevgi……………………………………………………………………………………………….
Barış………………………………………………………………………………………………
Doğruluk………………………………………………………………………………………………
Đhtiyaç………………………………………………………………………………………………
Đstek………………………………………………………………………………………………
Görüş………………………………………………………………………………………………
Yanlı davranış…………………………………………………………………………………
Kroki ………………………………………………………………………………………………
Tarih………………………………………………………………………………………………
Đyimserlik………………………………………………………………………………………………
Tutumluluk………………………………………………………………………………………………
Kaza………………………………………………………………………………………………
Toplumsal paylaşım…………………………………………………………………………………
Hak………………………………………………………………………………………………
Öğrenme tekniği………………………………………………………………………………………………
Yönerge………………………………………………………………………………………………
Bilgi teknolojisi………………………………………………………………………………………………
Đşaret………………………………………………………………………………………………
Levha………………………………………………………………………………………………
Duyarlılık………………………………………………………………………………………………
Dürüstlük………………………………………………………………………………………………
Yeterlilik………………………………………………………………………………………………
Farklılık……………………………………………………………………………………………..
Sorumluluk……………………………………………………………………………………….
Kaybetmek(oyunda)……………………………………………………………………………
Kutlamak…………………………………………………………………………………………..

1.Hasan oyun oynayabileceği herkesle
hemen arkadaş oluyor. Peki Hasan,
arkadaşlarını seçerken nelere dikkat
etmeli?
A. dürüst olmalarına
B.zengin olmalarına
C. hızlı koşmalarına
2.Öğretmeni Ali'ye sınıfının kabataslak
görünüşünü çizmesini söyledi. Acaba
öğretmenin Ali'den istediği neydi?
A. sınıfın fotoğrafı
B. sınıfın krokisi
C. sınıfın planı
3.Dilek erken yatıyor. Sabah kalkınca elini
yüzünü yıkayıp kahvaltıda bal, peynir,
yumurta yiyor. Dilek’ in davranışları sence
nasıldır?
A. Sağlığını korumaya özen gösteriyor.
B. Çok yemek yiyor.
C. Annesinin öğütlerini dinliyor.
4.Uzaktaki bir akrabamızla iletişim kurmak
için, ona mektup gönderebilir ya da telefon
edebiliriz. Peki okulda arkadaşınla hangi
yolla iletişim kurmak doğru olur?
A. ıslıkla çağırmak
B. konuşmak
C. arkadan saçını çekmek
5.Arkadaşınız sizi kızdıracak bir davranışta
Bulunursa ne yaparsınız?
A. Ben de onu kızdırırım.
B. Neden böyle davrandığını sorarım.
C. Bir daha konuşmam.
6.Aşağıda Sadık'ın yaptığı bazı davranışlar
belirtilmiştir, okuyun.
1. Dişlerini fırçalıyor ve tırnaklarını kesiyor.
2. Ödevlerini zamanında yapıyor.
3. Geç saatlere kadar televizyon izliyor.
Sence bu davranışlardan hangisi yanlıştır?
A. 1
B. 2
C. 3
7.Bir arkadaşımız hastalandığında
hangi acil telefon numarasını ararız?
A. 155
B. 112
C 111

8.Süleyman kişisel bakımına çok özen
gösteriyor. Her gün tırnaklarının temiz olup
olmadığını kontrol ediyor. Saçlarını tarıyor.
Süleyman bütün bunları yaparken hangisini
kullanmaz?
A. tarak
B. sabun
C. süpürge
9.Murat ile Mustafa saklambaç oynadılar.
Mustafa oyunu kaybedince Murat a kızdı ve
küstü. Bir süre sonra Mustafa hatasını
anladı ve Murat'ın yanına gitti. Ona ne
söylemiş olabilir?
A. Özür dileyerek tebrik etmiştir.
B. "Seninle bir daha oynamayacağım."
demiştir.
C. "Benimle sakın konuşma." demiştir.
10.Bilinçli her tüketici hangisine dikkat eder?
A.ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasına
B.ürünün kutusunun süslü olmasına
C.ürünün son kullanma tarihine
11.Elif, aldığı sütü açınca etrafa çok kötü bir
koku yayıldı. Sence Elif ne yapmalı?
A.Sütü aldığı yere götürüp değiştirmeli.
B.Kediye vermeli.
C.Bir daha süt içmemeli.
12. Öğretmenimiz ya da arkadaşımızla
iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisine
dikkat ederiz?
A. Her zaman kendi fikirlerimizi önce
söylemeye
B. Konuşmalarımızda ve davranışlarımızda
saygılı olmaya
C. Hareketlerimizde kırıcı olmaya
13. Okul yolunda karşıdan karşıya geçerken
güvenli olmayan yol hangisidir?
A) Yayalar için yapılmış alt ve üst geçitler
B) Araçların sürekli ve hızlı geçtiği yollar
C) Đşaretlerle belirlenmiş yaya ve okul geçitleri
14. Okulda arkadaşlarını sürekli rahatsız
ederek ders yapmalarına engel olan
Mustafa, arkadaşlarının hangi hakkını
çiğnemiş olur?
A) Eğitim hakkını
B) Yerleşme hakkını
C) Seyahat etme hakkını

