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DERS: HAYAT BİLGİSİ    KONU : YAŞADIĞIMIZ YER

1- Aşağıdaki Türkiye haritasında yaşadığımız Bursa ilini işaretleyelim.

2- Aşağıdaki kelimeleri uygun olan boşluklara yazalım.

il – kasabalar – Ankara’dır – ilçeleri – ili – Türkiye’dir – muhtar

• Ülkemizin adı ………………………….

• Ülkemizin başkenti ……………………….

• Köyü …………………………… yönetir.

• Kaymakam ………………………… yönetir.

• ……………………………… vali yönetir.

• Ülkemizde 81 tane ……………………… vardır.

• ………………………… köylerden büyük, ilçelerden küçük yerleşim yerleridir.



3- Aşağıdaki cümlelerin yanındaki kutucuklara doğruysa “D” , yanlışsa “Y” 

yazalım.

• İller valiler tarafından yönetilir. 

• Yaşadığımız ilin adı Bursa’dır.

• Köyleri kaymakam yönetir.

• Kasabalar en büyük yerleşim yerleridir. 

• İlçeler kendinden büyük illere bağlıdır.

4- Aşağıdaki yerleşim yerlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

KÖY    - İL    - KASABA  - İLÇE 

1- 2- 3- 4-

5- Eşleştirmeleri uygun şekilde yapalım.

CUMALIKIZIK                                          İL

BURSA MAHALLE

İNEGÖL İLÇE



6- Aşağıdakilerden hangisi yerleşim birimi değildir?

A) İl                        B) İlçe                     C) Tarla

7- Köylerden büyük, ilçelerden küçük yerleşim birimlerine ne denir?

A) Mahalle            B) İlçe                    C) Kasaba                  

8- İli yöneten kişiye ne denir?

A) Muhtar             B) Vali                   C) Kaymakam

9- En küçük yerleşim birimi hangisidir?

A) İlçe                   B) Köy                    C) Kasaba

10- Köyleri ve mahalleleri kim yönetir?

A) Muhtar          B) Kaymakam         C) Vali



MİKROPLAR SABUNDAN KAÇAR DENEYİ

Malzemeler

• Karabiber

• Tabak

• Sıvı sabun

• Su

Yapılışı: Tabağımızın içine bir miktar su koyuyoruz.

Suyun üzerine karabiber serpiyoruz. (Karabiberler

mikropları temsil ediyor.) Parmağımızın ucunu iyice

sabunluyoruz. Sıvı sabuna bulanan parmağımızla

karabiberli suya dokunuyoruz. Neler olduğunu

gözlemleyelim.

DENEY YAPALIM



RENGİMİ BİL BAKALIM?

Malzemeler

• 10 farklı renk yarım dosya kâğıdı (Kendiniz de

boyayabilirsiniz.)

Nasıl Oynanır?

Oyunumuz iki kişilik. Kardeşinizle

ya da arkadaşınızla oynayabilirsiniz.

Gözlerinizi kapatıp kardeşiniz ya da arkadaşınızla birlikte

annenize sırtınızı dönüyorsunuz o da sizin sırtınıza bantla

birer renkli kâğıt yapıştırıyor. Sonra yüz yüze karşılıklı olacak

şekilde geldiğinizde gözlerinizi açıyorsunuz. Rengi önce gören

oyunu kazanır. Çok keyifli bir oyun. ☺



OYUN HAMURUMU YAPIYORUM

Kendi oyun hamurunu yapmaya ne dersin? Şimdi aşağıdaki

malzemeleri hazırlamalısın.

• İki su bardağı un 

• Bir su bardağı tuz

• Bir su bardağı su

• Bir yemek kaşığı sıvı yağ

• İstediğin renk gıda boyası

Bu malzemelerin hepsini bir kapta karıştırıp, 5 dakika

boyunca yoğurmalısın. İşte oyun hamurun hazır. İyi

eğlenceler.



DERS: TÜRKÇE

……………………………………………………………….

Küçük Serçe ve Beyaz Tavşan, çok yakın arkadaşmış. Her sabah

uyanınca birbirlerini ararlarmış. Bir gün yine erkenden uyanıp,

gitmişler hemen ormana.

Hava biraz kararınca akşam olduğunu düşünmüş serçe. “Akşam

olmadı, sadece gri bulut geçti Güneş’in önüne” diye konuşmuş Beyaz

Tavşan.

Aradan biraz zaman geçince, serçenin kanadına küçük bir damla

düşmüş. “Dostum, bak kanadıma” demiş. Beyaz Tavşan ise “Sakin ol.

O küçük bir yağmur damlası.” demiş.

Beyaz Tavşan bakarken gökyüzüne, bir ışık gelmiş gözüne. “Bu

bir şimşek olmalı” demiş tavşan, büyük bir gürültü gelebilir her an.

Küçük Serçe korkarmış gök gürültüsünden. Bunu bilen arkadaşı

“Şimdi koşma zamanı” demiş. Yağmur hızlanmaya başlamış, bizimkiler

tavşanın yuvasına varmışlar.

Pencereden izlemişler yağmuru. Arada gök gürlüyor, şimşekler

çakıyormuş. Fakat artık korkmuyormuş serçe. Çünkü arkadaşıyla

birlikte olmak ona mutluluk veriyormuş.

Nazife DİKMEN



1- Sence bu hikâyenin başlığı ne olmalı?

……………………………………………………………………………………………

2- Küçük Serçe ve Beyaz Tavşan uyanınca nereye gidiyorlar?

……………………………………………………………………………………………

3- Küçük Serçe neden korkuyor?

……………………………………………………………………………………………

4- Yağmur yağmaya başladığında kimin yuvasına gittiler?

……………………………………………………………………………………………

5- Sen Beyaz Tavşan'ın yerinde olsaydın ne yapardın?

……………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.



▪ Bu metin için aşağıdaki boşluğa bir resim çiziniz ve
boyayınız.



▪ Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlıları ile eşleştiriniz.

küçük siyah

beyaz akşam

yakın büyük

sabah uzak

▪ Aşağıdaki cümlelerdeki ( ) içine uygun noktalama

işaretlerini koyunuz (Nokta, virgül, ünlem, soru işareti)

Okudum ( )

Anneciğim bana kek yapmayı öğretir misin ( )

Eyvah ( ) Bardak yere düştü ( )

Kırtasiyeden kalem ( ) defter ( ) bant alacağım ( )



DERS: MATEMATİK KONU: BÜTÜN-YARIM

▪ Aşağıdaki görsellerden bütün olanların altındaki kutucuğu
maviye, yarım olanların altındaki kutucuğu sarıya
boyayınız.





▪ Aşağıdaki bütün elmaların kaç tane yarım elma ettiğini
çiziniz. İfadeleri örnekte olduğu gibi tamamlayınız.

1 bütün elma 2 yarım elma eder.

2 ……….. elma …...……….. elma eder.

…...……….. elma eder.3 ……….. elma



▪ Aşağıdaki geometrik şekillerin yarısını çizerek boyayınız.



▪ Aşağıdaki yarımların kaç bütün ettiğini boyayarak
gösteriniz. İfadeleri örnekteki gibi tamamlayınız.

2 yarım 1 tam eder.

…………………………………………

…………………………………………

……………………………



BOYAMALI TOPLAMA İŞLEMİ

Mavi

Kırmızı

Sarı

Mor

Yeşil

Kahverengi

Pembe

Açık mavi

17

2, 3, 16

5, 6, 12

15, 18

4, 7

9, 11

8

10, 13, 14


	1. sınıf_kapak
	calisma_ickapak_1.sınıf
	onsoz_1.sınıflar
	1.Sınıf_etkinlikleri_duzeltme

