
BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

HAFTALIK FASİKÜL IX



Sabahattin DÜLGER
İl Millî Eğitim Müdürü

Ekrem KOZ 
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

Koordinatör
Gürhan DİKMEN

Grafik Tasarım
Fatih DEVECİOĞLU
Nuray ŞENTÜRK

Hazırlayanlar

Emine HOLEP
İbrahim Halil DEMİR
Pervin HAZAR
Sıddıka ÇALIŞKAN
Yasemin  ESER
Zehra ÖZBEY

İnteraktif Kodlama ve Tasarım
Fatih Projesi Eğitmenleri

2020/BURSA

H
oc
ah
as
an
 M
ah
. 

İlk
ba
ha
r C
ad
. N
o3
8 
Ye
ni
 

H
ük
üm
et
 K
on
ağ
ı A
 B
lo
k 

16
05
0 
O
sm
an
ga
zi
/B
U
RS
A

ht
tp
s:
//
bu
rs
a.
m
eb
.g
ov
.t
r

0(
22
4)
 4
45
 1
6 
00

0(
22
4)
 4
45
 1
8 
10



1

DOĞAL UNSURLARI TANIYALIM 

HAYAT BİLGİSİ

Merhaba arkadaşlar, Evim İlkokulum
kanalına hoş geldiniz. Yine ilginç konu ve
konuklarımızla karşınızdayım. Bugün sizlere
doğal unsurlar konusu anlatacağım. Doğal
unsurlar nedir diye sorarsanız.

Dünyamızda var olan, oluşumunda insanların etkisi olmayan, doğada
kendiliğinden bulunan her şeye doğal unsur denir. Belli başlı doğal
unsurlar şunlardır:

▪ Bitkiler- Hayvanlar-Toprak-Dağlar-Tepeler-Ovalar-Vadiler

▪ Hava Olayları: Sıcaklık-Yağmur-Rüzgâr-Kar

▪ Su Kaynakları: Okyanus- Deniz-Akarsu-Göl

Şimdi doğal unsurlardan toprağı yakından tanıyalım. Sevgili
toprak, bize neler söylemek istersin?

Dünyadaki yaşamın 
temelini oluştururum. Tarım 
için ben gerekliyim. Birçok 

hayvanın yuvasıyım. Bitkileri 
ve ağaçları besler büyütürüm.
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Okyanus, deniz, akarsu ve göl olarak su
kaynaklarını oluştururuz. Dünyanın büyük bir
bölümü bizimle kaplıdır. Canlılar biz olmadan
yaşayamaz. Biz olmazsak toprak çöle döner.

Su kaynaklarına teşekkür ediyoruz ve şimdi de hava olaylarını
dinliyoruz.

Yağmur

Ben olmazsam susuz kalırsınız. Su
kaynakları benimle dolar.

Rüzgâr

Sizleri serinletirim. Enerji üretirim.
Bitkilerin tohumlarını uzaklara taşırım.

Güneş

Canlıların yaşamını etkilerim. İnsanlar,
bitkiler ve hayvanların üzerinde büyük etkim
vardır. Kıyafetlerinizin seçimini, bitkilerin
büyümesini ve hayvanların yaşam alanlarını
etkilerim.

HAYAT BİLGİSİ

Toprağa teşekkür ediyor, sözü su kaynaklarına veriyoruz. Siz
neler söylemek istersiniz su kaynakları?
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Ova 

Bizler canlıların 
yaşam koşullarını 

etkileriz. Bitki ve hayvan 
çeşitliliği bakımından 

zenginiz.

Verimli tarım 
arazilerimiz var. Sanayi ve 
ticaretin en fazla yapıldığı 
yerleriz. Nüfus 
yoğunluğumuz fazladır.

Dağlar

Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Bütün doğal

unsurlara teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız

dünyamızda hayat yaşanmaz olurdu.

Arkadaşlar, Evim İlkokulum kanalımızı takip edip, abone

olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.

HAYAT BİLGİSİ

Şimdi de son bir bağlantımız var. Dağları ve ovaları dinliyoruz.
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HAYAT BİLGİSİ

DOĞAL UNSURLARIN İNSAN 
YAŞANTISINA  ETKİLERİ 

İnsanlar ve çevre birbiri ile etkileşim içerisindedir. Çevremizdeki
doğal unsurlar insan yaşamını çok yakından etkiler.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Hava koşulları, bitkilerin yaşadığı yerleri ve
hayvanların çeşitliliğini etkiler. İnsanlar bu
koşullara göre tarım ve hayvancılık ile uğraşır.

2. Akarsu ve su kaynaklarına yakın yerlerde
daha çok insan yaşar. Buralarda ulaşım
kolaydır.

3. Dağlık yerlerde ulaşım zordur. Genellikle hayvancılık
yapılır. Nüfus ve yerleşme azdır.

4. Doğal unsurlar evlerimizin yapısını da etkiler.

5. Çevremizde yetişen bitkiler beslenme şeklimizi
etkiler.

6. Hava durumu ve sıcaklık giydiğimiz kıyafetleri etkiler.

İnsanların da doğal unsurlar üzerinde etkileri vardır. Bunlar:

✓ Akarsular üzerine barajlar kurularak enerji üretilir.
✓ Köprüler inşa edilip ulaşım sağlanır.
✓ İnsanlar, parklar ve bahçeler yaparak doğal unsurların

üzerinde etki yapar.
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HAYAT BİLGİSİ

DOĞAL UNSURLAR DEĞERLENDİRME                
ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere verilen ifadelerden uygun
olanı yazınız.

sıcaklıksular rüzgâr

dağlık ova köprü

1-Tarıma elverişli alanlar ................... ve akarsu yanlarıdır.

2-Yerleşme ve nüfusun az olduğu yerler .................... alanlardır.

3-Kıyafetlerimizin ince veya kalın olmasını ..................... unsuru etkiler.

4-Dünyamızın büyük bir bölümü ...................... ile kaplıdır.

5-İnsanlar ...................... enerjisinden elektrik üretirler.

DÜŞÜNELİM ve YAZALIM

1-Dünyamız sadece toprakla kaplı olsaydı nasıl olurdu?

2-Sence dünyadaki bütün dağlar birbiri ile birleşiyor mudur? Neden?

3- Rüzgârı gözümüzle görebilir miyiz? Nasıl?

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................
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HAYAT BİLGİSİ

DOĞAL UNSURLARI TANIYALIM
Yeni Nesil Sorular

Soruları dikkatli bir şekilde okuyup cevaplarını işaretleyiniz.

1-Dünyamızın büyük bir bölümünü kaplayan ve yaşam alanımız olan
yerdir. Âşık Veysel’in şiirlerinde de yer alan;

“Dost dost diye nicesine sarıldım.
Benim sadık yârim kara ……………..”

diye devam eden türküdeki doğal unsur hangisidir?

A- Deniz             B- Dağ                         C- Toprak

2- “Arkadaşlarımla parkta buluşup oynamaya karar verdik.
Pencereden dışarı baktım. Sonra atkımı taktım. Eldivenimi ve
paltomu giyip sokağa çıktım.” diyen bir çocuğu hangi doğal
unsur etkilemiştir?

A- Toprak          B- Hava koşulları         C- Dağlar

3- Bu doğal unsurun olduğu yerlerde genellikle hayvancılıkla uğraşılır.
Doğa gezilerine ve kış turizmine elverişli yerlerdir. Ulaşımı zorlaştırdığı
için, tüneller açılır, yollar yapılır.

Yukarıda bahsedilen doğal unsur hangisidir?

A- Dağlar              B-Ovalar                 C-Göller

4-
İzci kulübümüzle kamp için yola çıktık. Denizin

kıyısında, yemyeşil bir ormanda çadırlarımızı kurduk.
Karşı kıyıdaki dağları görebiliyorduk. Yağmur yağmaya
başlayınca çadırlarımıza koştuk. Yağmurdan sonra,
toprak ne güzel kokuyordu.

Yukarıdaki metinde kaç tane doğal unsur yer almaktadır?

A-Altı B-Beş C-Dört
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HAYAT BİLGİSİ

D İ N Î  B A Y R A M L A R I M I Z

Bayramlar ve dinî günler özel günlerdir. Bu günlerde birlik ve
beraberlik içinde olunur. Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve mutluluğun
paylaşıldığı günlerdir.

Dinî Bayramlarımız:

1- Ramazan Bayramı

2- Kurban Bayramı

Bayramlarda neler yapılır?

Evlerde hazırlıklar yapılır. Her yer güzelce
temizlenir. Tatlılar hazırlanır. Şeker ve çikolatalar
alınır. Bayram için yeni kıyafetler alınır.

Ramazan ayında oruçlar tutulur ve sonrasında
Ramazan Bayramı kutlanır.

Kurban Bayramı’nda ise kurban kesilir. Kurban etlerinin bir kısmı
ihtiyaç sahipleri ve komşular ile paylaşılır.

Bayramda aile büyükleri ziyaret edilir. Eve gelen misafirlere tatlı ve
şeker ikram edilir. Bayramlaşmaya gidilir. Çocuklar kapı kapı dolaşıp
şeker toplar. Çocuklara bayram harçlığı verilir. Uzaktaki akrabalar
telefonla aranır, bayramları kutlanır.

Büyüklerinizi ziyarete gidemeseniz de onları telefonla
görüntülü arayabilirsiniz. Komşularınızı ve akrabalarınızı
telefonla arayarak bayramlarını kutlayabilirsiniz. Sağlıkla,
mutlulukla ve güzellikler içinde kutlayacağınız nice
bayramlar sizlerin olsun çocuklar.
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TÜRKÇE

……………………………………………………………

Geldi yine ilkbahar.

Üzerimize güneş doğar.

Zamanında ekilen tohumlar,

Emeklerimizle fidan olurlar.

Lâdin, meşe, sedir adını alırlar.

Orman bize hayat verir.

Rahat nefes aldırır.

Mis gibi temiz hava yayar.

Ağaçlar tüm canlılara yarar.

Ne güzeldir ormanlar.

Pervin HAZAR

Şiirle ilgili soruları cevaplayalım.

1. Şiirin ilk harflerini yukarıdan aşağıya doğru okuduğumuzda hangi

anlamlı sözcükler ortaya çıkıyor?

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

2. Şiirin konusu nedir?

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

3. Bu şiirin şairi sen olsaydın şiire hangi başlığı verirdin?

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

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

❑ Aşağıda verilen sorularda üç seçenek arasından doğru olan seçeneği

işaretleyelim.

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden

diğerlerinden farklıdır?

A) okul – mektep        B) sözcük – kelime           C) iyi – kötü

2. Bir yazıda hangi noktalama işaretinden sonra gelen sözcük büyük

harfle başlamaz?

A) nokta (.)                B) virgül (,)                      C) soru işareti (?)

Sabah, gökyüzünde uçan kuşları gördüm.

3. Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Nasıl                     B) Ne zaman                   C) Nerede

4. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece sayısı diğerlerinden farklıdır?

A) Tiyatro                 B) Masal                          C) Sinema

5. Ayşe’nin kalem açacağına ihtiyacı vardı fakat .......................................... 

Yukarıdaki cümlenin devamı hangisi olabilir?

A) kitabını açtı.

B) soruya cevap verdi.

C) arkadaşından izinsiz alamazdı.
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TÜRKÇE

SIRA SENDE

Yönerge: “Canım Ülkem” konulu akrostiş yaz.

C……………………………………………………………….

A……………………………………………………………….  

N………………………………………………………………

I…………………………………………………………………

M………………………………………………………………..

Ü………………………………………………………………….

L…………………………………………………………………..

K……………………………………………………………………

E……………………………………………………………………

M……………………………………………………………………
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MATEMATİK

VERİ TOPLAYALIM, DEĞERLENDİRELİM

1. Ozan ve Deniz ormanda yürüyüş yaparken yerde buldukları ağaç
yapraklarını topladılar. Bu yaprakları ağaç türlerine göre sınıflandırıp
aşağıdaki çetele tablosunu oluşturdular.

Ağaç Yaprakları Çetele Tablosu Ağaç Yaprakları Sıklık Tablosu

Meşe IIII IIII IIII II

Çınar
IIII IIII

IIII II

Kestane IIII IIII

Uludağ

Göknarı

IIII IIII

IIII IIII

Yaprak Sayısı

Meşe

Çınar

Kestane

Uludağ

Göknarı

Ağaç Türü Ağaç Türü Yaprak Sayısı

Yukarıdaki çetele tablosunun verilerini kullanarak sıklık tablosunu

doldurun.

Hangi ağacın yapraklarından daha fazla toplamışlar? ..............................

Ozan ve Deniz toplam kaç tane yaprak toplamışlar? .................................

Ozan ve Deniz kaç çeşit yaprak toplamışlar? ..............................................

Aynı sayıda olan yapraklar hangi ağaçlara ait? ...........................................

Ozan kestane yaprağının sayısını, çınar yaprağının sayısına eşitlemek

isterse kaç tane daha kestane yaprağına ihtiyacı olur? ...........................

Deniz meşe ve çınar yapraklarının tamamını kullanarak bir sanat

etkinliği tasarlıyor. Geriye kaç adet yaprakları kalır? ..............................
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MATEMATİK

2. Hazal yaptığı doğa yürüyüşü sırasında gördüğü kuşları defterine not

etmiş. Gözlemlerine göre 8 karabatak, 3 pelikan, 15 ördek, 11 martı ve

2 baykuş görmüş. Hazal’ın gördüğü kuşları ve sayılarını ağaç

şemasında göstermesine yardımcı olalım.

Hazal toplam kaç tane kuş görmüştür?

Karabatakların sayısı, baykuşların sayısının kaç katıdır?

Ördeklerin sayısı, pelikanların sayısının kaç katıdır?

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

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

........................
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MATEMATİK

3. Esra Öğretmen öğrencilerine yaptığı anket sonucunda 8 kişinin köpek,

9 kişinin kedi, 5 kişinin balık, 2 kişinin güvercin, 3 kişinin tavşan ve 1

kişinin de kuzu sevdiğini öğreniyor.

✓ Yukarıdaki verilere uygun bir şekil grafiği çizin. 

✓ Çizdiğiniz grafiğe isim vermeyi unutmayın.

Grafik: _____________________________

Kedi

Balık

Güvercin

Tavşan

Kuzu

Köpek

Not: Her şekil 1 öğrenciyi gösterir.

✓ Tamamladığınız grafiğe uygun olarak soruları yanıtlayın.

En çok sevilen havyan hangisidir?

5 kişinin sevdiğini söylediği hayvan hangisidir?

Güvercini kaç kişi sevmektedir?

Yukarıdaki grafiğe göre ayak sayıları dört olan hayvanların toplamı

kaçtır?

Sınıfta köpek sevenlerin sayısına eşit bir grup oluşturmak

istersek, hangi hayvanları seven gruplar bir araya gelmelidir?

Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
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MATEMATİK

U Z U N L U K Ö L Ç E L İ M

İki kolumuzu gergin bir şekilde yanlara
doğru açalım ve kulacımızın uzunluğuna
bakalım.

Sence kulacımız mı

yoksa boyumuzun uzunluğu

mu daha fazladır? Tahmin

edelim.

Boyumuzun uzunluğunda

bir ip keserek, ipi kulacımızla

karşılaştıralım. Sonuç şaşırtıcı

mı?

Evde bir ölçüm

yapalım. Ölçüm

sonuçlarını tabloya

yazalım.

Ölçülecek

Uzunluklar

Kaç

kulaç?

Kaç

adım? 

Kaç

ayak? 

Kaç

karış? 

Kaç

parmak? 

Halının boyu

Kapının eni

Yorganın eni
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İNGİLİZCE

Animals
1 ) Match.

donkey

horse

cow

lion

chicken

goat
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İNGİLİZCE

elephant

snake

monkey

giraffe

sheep

duck
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İNGİLİZCE

2) Look at the picture and find the animals. 

two cows five goats one monkey

three horses two donkeys six snakes

four chickens eight birds seven rabbits
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SERBEST ETKİNLİKLER

SAYI YERLEŞTİRMECE

❑ Aşağıdaki tablolarda her satırın, sütunun ve köşegenlerin
toplamının aynı olması için boşluklara gelecek sayıları bulunuz.
Her tablodaki toplam sonucu farklı olabilir.
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SERBEST ETKİNLİKLER

SUDOKU ÇÖZELİM

Bulmacayı tamamlamak için
tabloyu öyle bir şekilde doldurmalısınız
ki dört kareden oluşan her satır, her
sütun ve her blok 1'den 4'e kadar
bütün rakamları içersin, hiçbir rakam

tekrarlanmasın ve eksik kalmasın.
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SERBEST ETKİNLİKLER

Sanat Etkinliği

Gerekli Malzemeler:

- Yumurta kabukları

- Guaj veya akrilik boya

- Fırça

- Yapıştırıcı 

Etkinliğin Yapılışı:

Bu sabah kahvaltıda yumurta yedin mi? Bu etkinliği

yapman için birkaç yumurta kabuğuna ihtiyacınız var. Önce

yumurta kabuklarını rengârenk boyamalısın. Boyarken guaj

boya veya akrilik boya kullanabilirsin. Boyadığın yumurta

kabuklarını daha küçük parçalar halinde kırabilirsin. Şimdi bir

kâğıda istediğin bir resim çiz. Bu bir çiçek, kelebek veya

istediğin başka bir şey olabilir. Bu resmin üzerine yumurta

kabuklarını yapıştır ve kurumasını bekle. İyi eğlenceler.



21

SERBEST ETKİNLİKLER

ŞİFRELİ MESAJLAR YAZALIM

A B C Ç D E F G Ğ H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I İ J K L M N O Ö P

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R S Ş T U Ü V Y Z

21 22 23 24 25 26 27 28 29

❑ Sayılara karşılık gelen harfleri yazarak şifreli mesajı çöz.
Sen de kendi şifreli mesajlarını oluştur, aile bireylerin
çözmeye çalışsın.

3 1 17 15 11 15 1 21 11 22 6 27

5 18 9 1 28 11 14 18 21 25

22 11 21 1 22 6 17 5 6
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

REVERSİ STRATEJİ OYUNU

OYUNUN TARİHÇESİ: Bin dokuz yüz yetmiş’lerden beri Othello olarak
bilinen Reversi, bir strateji oyunudur. Reversi’nin tarihi bin sekiz yüz’lere
dayanır. Viktorya döneminin masa oyunlarındandır. Ancak 1. Dünya
Savaşı’ndan sonra unutulmuştur. Bin dokuz yüz altmış sekiz yılında oyun
Otello olarak Japonya’da yeniden piyasaya çıkmıştır.

Malzeme: Kâğıt, kalem, taş, karton (seçilecek taşlar önü ve arkası farklı
renk olmalı).

OYNAMA ŞEKLİ

1) Taş sayısı: 64 (önü ve arkası farklı renk olmalı).

2) Oyuna kura ile başlanır. Oyuncu Sayısı: 2

3) Oyun, şekil1’de merkezde 4 taş konmuş şekli ile başlar (Kâğıda
çizerek oynayabilirsiniz).

4) Sırası gelen oyuncu rakibin taşını ya da taşlarını yatay, dikey ve
çapraz sıkıştıracak şekilde taşını boş bir kareye indirir.

5) Yatay, dikey veya çapraz sıkışan rakibin tüm taşlarını kendi rengine
çevirir.

6) Taş indiren oyuncu rakibin taşını ya da taşlarını sıkıştıracak şekilde
indirmek zorundadır. Yani canının istediği her hangi bir yere
indiremez. (Şekil 2)

7) Sıkıştıracağı rakibin taşı yok ise pas geçer.

8) Taş indirildiği an sıkışan taş ya da taşlar çevrilir. Sonradan sıkışan
taşlar çevrilemez.

9) Birden fazla yönde sıkışan taş ya da taşlar varsa hepsi çevrilir.

10) Yaşlar bitene kadar ya da her iki oyuncu için sıkıştırılacak taş
olmaması durumuna kadar devam eder.

11) Bu iki durumun sonunda taşlar sayılır fazla taşı oyuncu oyunu kazanır.
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Şekil 1

Şekil 2

REVERSİ STRATEJİ OYUNU
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

YOTE STRATEJİ OYUNU

OYUNUN TARİHÇESİ: Yote, Afrika’da oynanan geleneksel
oyunlardandır.

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

OYNAMA ŞEKLİ

1) Taş sayısı: 12+12 ( farklı renklerde olmalıdır).
2) Oyuncu Sayısı: 2
3) Oyuna kura ile başlanır.
4) Oyun tahtası boş halde başlar. (Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz)

(şekil1)
5) Taşlar sıra ile boş oyun tahtasına istenilen yere indirebilir.( Sırası

gelen oyuncu her seferde sadece bir taş indirebilir).
6) Her oyuncu ilk üç taş indirdikten sonra sırası gelen oyuncu tekrar

taş indirebileceği gibi daha önce indirdiği taşlarından herhangi birini
de hareket ettirebilir.

7) Taşlar yatay ve dikeye bir birim hareket edebilir. Çapraz hareket
edemezler.

8) Rakibin taşını oyun dışı bırakabilmek için yatay veya dikey üzerinde
atlamak gerekir. Üzerinde atlanacak taşın arkası boş olmak
zorundadır.

9) Aynı anda aynı taşla birden fazla taş oyun dışı bırakılabilir.
10) Rakibin oyun dışı bırakılan taşı ya da taşları için tablada bulunan

taşlarından bir tanesi daha oyun dışı bırakılır.
11) Tablada taşı biten oyuncu oyunu kaybeder.
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