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DOĞAL AFETLER 

HAYAT BİLGİSİ

❑ Aşağıda yer alan doğal afetlerin isimlerini altlarına yazalım.

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

❑ Aşağıdaki noktalı yerlere tablodan uygun kelimeleri yazarak

cümleleri tamamlayalım.

çantası dere kenarlarına               ağaçlandırma

önlem zeminlere doğal afet heyelanı

1. İnsanların hayatlarını etkileyen, mal ve can kaybına neden olan doğal

olaylara …………………………………… denir.

2. Depremden önce mutlaka deprem ………………………… hazırlamalıyız.

3. Doğal afetlerin etkisi ………………….. alınarak azaltılabilir.

4. Selden korunmak için …………………………………… ev yapılmamalı.

5. Heyelan ve çığdan korunmak için ………………….. yapılmalı.

6. Depremden korunmak için sağlam …………………………. ev yapılmalı.
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HAYAT BİLGİSİ

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI? 

❑ Aşağıda yer alan tabloyu inceleyelim. Deprem çantasında olması
gerekenlerin altında yazan numarayı noktalı yerlere yazalım.

1 5432

201918171615

6 7

119 108 12 13 14

…………

………………

…………

………………

…………

………………

…………

………………
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HAYAT BİLGİSİ

GELECEĞİMİZİ ÇÖPE ATMAYALIM

kavanoz plastik su şişesi     cam su şişesi

bitmiş pil        kalem yaprak batarya

poşet odun silgi kullanılmış kağıt

çatal gazete bardak bitmiş defter   

açacak pipet taş     karton

❑ Yukarıda yer alan tabloyu inceleyelim. Geri dönüşümü yapılabilen

atıkları ilgili olduğu geri dönüşüm kutusunun altına yazalım.

PLASTİK CAM KAĞIT

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

ATIK PİL
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HAYAT BİLGİSİ

ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki soruları okuyarak, doğru seçeneği işaretleyiniz.
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HAYAT BİLGİSİ

6- Aşağıdaki soruları görsellerde verilenlere göre cevaplayınız.

DoğuBatı

Kuzey

Güney

➢ Çocuğa göre doğuda ne var?........................................................................

➢ Mantarlara göre kuzeyde neler var? .......................................................

➢ Bisiklete göre batıda neler var?................................................................

➢ Çocuğa göre batıda ne var?........................................................................

➢ Çocuğa göre kuzeyde ne var? ....................................................................

➢ Kelebeklere göre güneyde neler var? ......................................................

7- Dünya’nın Güneş’in etrafındaki hareketi sonucunda ne oluşur?

A) Gece ve gündüz B) Mevsimler C) Rüzgâr

8-Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi sonucunda ne oluşur?

A) Mevsimler B) Gece ve gündüz C) Gezegen
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TÜRKÇE

B İ R  H A Y A L İ N  O L S U N

Bir hayalin olsun çocuk,

Uzaya veya uzaklara gitmek gibi.

Kendin hayal et ve tasarla gemini,

Bir mucit ol, keşfet, haydi.

Bir hayalin olsun çocuk,

Süper bir kahraman gibi.

Dünyayı kurtarırsın bir icat ile,

Kullanıp süper güçlerini.

Bir hayalin olsun çocuk,

Zamanda yolculuk yapmak gibi.

Belki sen bulursun, dinozorlar çağına gitmeyi,

Asla bırakma merak etmeyi.

Sıddıka ÇALIŞKAN



...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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TÜRKÇE

OKUMA ANLAMA ETKİNLİKLERİ

❑ Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1- ‘’Hayal gücü’’ denildiğinde aklına gelen üç kelimeyi
yazar mısın?

2-Uzaya gitmek için nelere ihtiyacın olabilir? Yazar mısın?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3-Sen bir süper kahraman olsaydın, hangi süper kahraman olurdun?
Hangi güçlerin olsun isterdin?

4-Zamanda yolculuk yapabilseydin, hangi zamana gitmek isterdin?
Neden?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

5-Hayal kurmak sana neler hissettiriyor? Duygularını kısaca
yazar mısın?

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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TÜRKÇE

ŞİMDİ SIRA SENDE

❑ Sen de, en büyük hayalinin veya hayal ettiklerinin resmini çizerek
anlatır mısın?
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TÜRKÇE
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TÜRKÇE
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MATEMATİK

U Z U N L U K L A R I  Ö L Ç M E

ETKİNLİK ZAMANI

❑ Aşağıdaki soruları görsellere bakarak cevaplayınız.

✓ Yukarıdaki kalemleri en uzundan en kısa olana doğru altındaki
kutulara sayıları yazarak sıralayınız.

✓ Şimdi de en kısadan en uzuna doğru renklerini yazarak sıralayınız.

.....................................................................................................................................

❖ En uzun kalemin rengi nedir?

❖ En kısa kalemin rengi nedir?

❖ Yukarıdaki kalemler en uzundan en kısa olana kadar sıralandığında
baştan beşinci kalem hangi renk olur?

❖ Pembe kalem, hangi kalemlerden daha kısadır?

..............................................................

..............................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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MATEMATİK

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ İLE PROBLEM ÇÖZELİM
❑ Aşağıdaki soruları görsellere ve verilen bilgilere göre cevaplayınız.

KİM KİMDİR? 

❑ Aşağıda verilen bilgilere göre yukarıdaki kişilerin kimler olduğunu
bulunuz.

➢ Yağmur’un boyu 93 santimetredir.

➢ Berna ve Emir’in boyu 72 santimetredir.

➢ Ali’nin boyu 85 santimetredir.

➢ Can’ın boyu 60 santimetredir.

Buna göre;

1-En uzun boylu olan kimdir?

2-En kısa boylu olan kimdir?

3-Yağmur ile Ali’nin boy uzunluklarının farkı kaçtır?

4- Berna’nın boyu Can’ın boyundan kaç cm daha uzundur?

5-Emir’in boy uzunluğunun 18 cm fazlası kaç eder?
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MATEMATİK

TARTMA İLE İLGİLİ PROBLEMLERİ ÇÖZELİM

Erik Kiraz Biber Patates Domates

28 kg 16 kg 15 kg 38 kg 32 kg 

❑ Aşağıdaki soruları yukarıdaki görsellere bakarak cevaplayınız.

1-Kütlesi en çok olan meyve hangisidir?

2-Kütlesi en az olan sebze hangisidir?

3- Sebzelerin toplam ağırlığı kaç kilogramdır?

4-Meyvelerin toplam ağırlığı kaç kilogramdır?

5-Manav, patateslerin 12 kilogramını satarsa geriye kaç kilogram
patates kalır?

6-Erik ve kirazların toplam ağırlığı, biberlerden kaç kilogram daha
fazladır?
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İNGİLİZCE

F a r m  A n i m a ls
1 ) Write the number of the animals and colour them.

These are farm animals. In this farm,there are

………………… black goats,

………………… black and white cows,

………………… brown horses,

………………… grey donkeys,

………………… pink rabbits,

………………… white sheep,

……………….. green ducks,

……………….. orange chickens,

……………….. yellow birds.
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İNGİLİZCE

W i l d  A n i m a ls

These are wild animals. 
They live in a jungle.

How many?Animal Colour

monkey brown five

s...............

e...............

g...............

l................

b...............
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İNGİLİZCE
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ABC Bağlamaca

Bu oyunda amaç harfleri çiftleri ile eşleştirmektir. Yani A harfi

ile A harfini, B harfi ile B harfini eşleştirmen gerekecek. Bu

eşleştirmeyi yatay ve dikey çizgiler çizerek yapmalısın. Eşleştirmeyi

yaparken bazı kurallara uyman gerekecek. Bu kurallar:

- Eşleştirme yaparken çizdiğin çizgiler birbirini kesmemeli.

- Bütün eşleştirmeler bittiğinde boşta kalan nokta olmamalı.

- Çizgiler sadece noktaların üzerinden geçmeli.

Örnek:

D C . . . A

. . . C . .

. B . . . .

. E . . D .

. . B E A .

D . A . .

C . . B .

. . . A .

. D . . B

. . . . C

SERBEST ETKİNLİKLER
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SERBEST ETKİNLİKLER

HAYAL ET BAKALIM

Elinde sihirli bir değnek ve sihirli bir şapka
var. Şapkadan neler çıkmasını isterdin? Resimlerini
çizer misin? Öyleyse, hokusss pokussss...
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SERBEST ETKİNLİKLER

B İ L M E C E L E R

(Bilmecelerin cevapları görsellerde gizlidir.)

Sarı, beyaz renkte açarım,

Saçlarına taç takarım.

Turuncudur rengim,

Gözlerine iyi gelirim.

Yürüyen bir taş gibiyim,

Sırtımdadır evim. 

Yer altında tüneller açarım,

Çok çalışkan bir hayvanım.

Küçük bir ağaca benzerim,

Vitaminlerimle beslerim.

Yaz mevsimini severim,

Kulaklarınıza küpeyim.
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

JARMO STRATEJİ OYUNUJARMO STRATEJİ OYUNU

OYUNUN TARİHÇESİ: Jarmo oyunun, Moğolistan ve Kuzey Çin’in
Gobi Çölü’ndeki Tatar halkı tarafından icat edildiği rivayet
edilmektedir. 13. yüzyıl’a dayanan bir geçmişi ve efsanesi vardır.
Cengiz Han’ın torunu Batu Han’ın zihinsel olarak kendini savaşa
hazırlamak için savaştan önce oyunu oynadığı rivayet edilmektedir.
Malzemeler: Kâğıt, kalem, taş (düğme veya benzeri evde bulunan
cisimler)

OYNAMA ŞEKLİ

1) Taş sayısı: 5+5 (farklı renklerde olmalıdır).
2) Oyuncu Sayısı: 2
3) Oyuna kura ile başlanır.
4) Oyun görseldeki gibi taşlar dizili halde başlar. (Kâğıda çizerek

oynayabilirsiniz.) (Şekil 1)
5) Taşlar bulunduğu noktadan uzayan çizgiler boyunca boş bir noktaya

bir birim hareket eder.
6) Rakip bir taşın üzerine gelindiğinde rakip taş oyun dışı kalır.
7) Her hangi bir oyuncu rakip oyuncunun başlangıç noktasına

ulaştırdığı her taşı için oyun dışı kalan bir taşını kendi başlangıç
noktasında oyuna sokabilir. Oyuna taş sokmak mecburi değildir.

8) Bir taş aynı hareketi 4 defadan fazla tekrarlayamaz. Tekrarlasa
oyunu rakip oyuncu kazanır.

9) Bir oyuncu oyun tablasında kalan tüm taşlarını karşıya geçirdiğinde
oyunu kazanır.

Şekil 1



21

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TASUHİ STRATEJİ OYUNUTASUHİ STRATEJİ OYUNU

OYUNUN TARİHÇESİ: Uzak Doğu ve Orta Asya kökenli bir oyundur.
Savaş stratejisi üzerine geliştirilen tarihi bir oyun olarak günümüze
kadar gelmiştir.

Malzemeler: Kâğıt, kalem, taş (düğme veya benzeri evde bulunan
cisimler)

OYNAMA ŞEKLİ

1. Taş sayısı: 9+9 (farklı renklerde olmalıdır).

2. Oyuncu Sayısı: 2

3. Oyuna kura ile başlanır.

4. Oyun, görseldeki gibi taşlar dizili halde başlar. (Kâğıda çizerek
oynayabilirsiniz.) (Şekil 1)

5. Taşlar bulunduğu altıgenin her yönüne doğru bir birim hareket eder.

6. Rakip taşlar karşılaştığında üzerinden atlanarak o taş oyun dışı
bırakılır. (Şekil 2)

7. Aynı anda birden fazla taş oyun dışı bırakılabilir. (Şekil 3)

8. Taşı oyun dışı bırakmak zorunludur.

9. KAZANMA ŞEKLİ 1: Tüm taşları biten oyuncu oyunu kaybeder.

10. KAZANMA ŞEKLİ 2: Rakibin kalesine ilk giren oyuncu oyunu kazanır.
(Siyah oyuncu kazanır.) (Şekil 4)
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TASUHİ STRATEJİ OYUNUTASUHİ STRATEJİ OYUNU

Kale

Kale

Kale

Şekil 4Şekil 3Şekil 2

Şekil 1
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TONKİN STRATEJİ OYUNUTONKİN STRATEJİ OYUNU

OYUNUN TARİHÇESİ: Oyunun ismini Vietnam da bulunan TONKİN
adasında almıştır. 18. yüzyılın sonlarında oynandığı tahmin edilmektedir.
İki kişi ile oynanan savaş ve strateji oyunudur.

Malzemeler: Kâğıt, kalem, taş (düğme veya benzeri evde bulunan
cisimler)

OYNAMA ŞEKLİ

1. Taş sayısı: 10+10 (farklı renklerde olmalıdır).

2. Oyuna kura ile başlanır.

3. Oyuncu Sayısı: 2

4. Oyun tahtası boş halde başlar. (Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz.)
(Şekil 1)

5. Taşlar oyun tablasında sırayla istenilen yere indirilebilir. Tüm taşlar
oyun tablasına indirildikten sonra sırasıyla taşlar boş noktalara
birer birim çizgiler boyunca yer değiştirilir.

6. Taşlar çizgiler boyunca hareket edebilir.

7. Rakip taşlar üzerinde atlama yapılamaz. Taş oyun dışı bırakma
yoktur.

8. Şekil 2, 3, 4, 5’teki dizilimlerden herhangi birini yapan oyuncu oyunu
kazanır.

Not: Taşlar dizilirken rakibine 3-5-7’li kombinasyon yaptırılmamalıdır.
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TONKİN STRATEJİ OYUNUTONKİN STRATEJİ OYUNU

Şekil 1

Şekil 3Şekil 2 Şekil 4 Şekil 5
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Sevgili öğrencimiz,

Evim İlkokulum Fasikülleri’nin ilk sayısı mart ayında yayınlanmıştı.
Ve şimdi onuncu fasikülümüzle bu sürecin sonuna geldik.

Birlikte öğrendik, birlikte araştırdık, merak ettik, keşfettik ve
eğlendik. Bu yolculukta bizimle olduğun için sana çok teşekkür ederiz.

Şimdi seni güzel bir yaz tatili bekliyor. Umutlarından ve
hayallerinden vazgeçme çocuk. Yakında, bu zor zamanlar da
geçecek. Sen yine parklarda, bahçelerde ve sokaklarda
koşacaksın. Okuluna ve öğretmenine kavuşacaksın. Arkadaşlarınla
oyunlar oynayacak ve el ele tutuşup şarkılar söyleyeceksin.

EVİM İLKOKULUM FASİKÜL EKİBİ olarak sana sağlıklı,
mutlu ve macera dolu bir yaz tatili diliyoruz.

Sevgili   öğrencimiz……………………………….

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında gerçekleştirilen 

‘’Uzaktan Eğitim’’ sürecine destek amaçlı çıkarılan,

“EVİM İLKOKULUM FASİKÜLLERİ’ni”, büyük bir merakla 

takip edip, gayretle ve başarılı bir şekilde tamamlayarak, bu belgeyi 

almaya hak kazandın.

Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

EVİM İLKOKULUM FASİKÜL EKİBİ ÖĞRETMENLERİ
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