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   Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da uluslararası standartları takip eden ve 
dünya ile yarışan Bakanlığımız, yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için pek çok çalışma yürütmekte-
dir. Bunlardan biri de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmelerini 
ve eğitim imkânlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen özel eğitim 
materyalleri geliştirme çalışmalarıdır. Materyal geliştirme çalışmalarının esas amacı öğrencilerimize daha 
nitelikli öğrenme imkânı sunmak, onları görsel ve yazılı olarak destelemek ve ilgilerini derse çekerek 
öğrenmelerini kalıcı hale getirmektir. Bu amaçla kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci-
lerimizin akademik derslerine yardımcı kaynak teşkil etmesi amacıyla birçok alanda “Uyarlanmış Etkinlikler 
(UYET)” hazırlanmıştır. 

   Fen Bilimleri öğretimi, öğrencilerimizde sosyal gelişim ve ilerlemenin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Fen 
Bilimleri alanındaki kaynak kitaplar incelendiğinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yaşadıkları “Güneş, 
Dünya ve Ay, Canlılar Dünyası, Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme, Madde ve Değişim, Işığın Yayılma-
sı, İnsan ve Çevre, Elektrik Devre Elemanları” alanlarındaki güçlüklerin giderilmesine ilişkin etkinliklerin 
sınırlı olduğu görülmektedir. Alanda yaşanan bu eksikliklerin giderilmesini sağlayacak yeni bir kaynak kitap 
geliştirme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik fen 
bilimleri dersi müfredatında yer alan kazanımlara yönelik özel hazırlanmış etkinlikleri içeren toplam 3 
kitaptan oluşan “Fen Bilimleri Alanı Uyarlanmış Etkinler Seti” hazırlanmıştır. Hazırlanan set ile öğrenci-
lerin gelişim ve öğrenme düzeylerine uygun olarak dil ve iletişim, öz bakım ve günlük yaşam alanlarında; 
bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişmelerine destek olmak hedeflenmiştir. 
Bunlarla birlikte öğrencilere günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel akademik becerileri kazandı-
rarak öğrencilerin bu becerileri etkin bir şekilde kullanan bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürme-
lerini; millî ve manevi değerleri benimsemiş, toplumla etkileşimini ve bütünleşmesini kolaylaştıracak şekilde 
yeterliliklerle donatılmış bireyler olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin bağımsız olarak 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken donanımı sağlayarak toplumsal kurallara/yaşama uyum göste-
ren bireyler olmaları amaçlanmıştır.

   “Fen Bilimleri Alanı Uyarlanmış Etkinler Seti” geliştirilirken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Fen 
Bilimleri dersindeki “Güneş, Dünya ve Ay, Canlılar Dünyası, Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme, Madde 
ve Değişim, Işığın Yayılması, İnsan ve Çevre, Elektrik Devre Elemanları” gibi birçok alanda yaşadıkları 
güçlükler göz önünde bulundurulmuştur. Bu sette, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam 
eden hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu ile işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin fen bilimleri dersindeki kazanımları 
daha kolay ve hızlı öğrenebilmesini sağlayan uyarlanmış etkinliklere yer verilmiştir. 
 
   Alanında ilk olan bu çalışma ile hedefimiz yeni, özgün, işlevsel materyaller ile özel eğitim hizmetlerin-
de öğrencilerin akademik başarılarını destekleyerek okullarımızın kapısını mutluluğa açmaktır.

    Bu setin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtımında fikir, bilgi ve emeklerini bizimle paylaşan ve setin 
oluşumunda bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

    Mehmet Nezir GÜL
              Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

                                                     Genel Müdürü

ÖN SÖZ





ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)

1. ünİte

gezegenİMİZİ
TANIYALIM
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    Eski zamanlarda insanlar, yaşadığımız Dünya’nın düz bir tepsi gibi 
olduğuna inanırlardı. Hatta gemilerle çok ilerleyince Dünya’dan düşeceklerini 
zannediyorlardı. Bazı insanlar da Dünya’nın fillerin hortumunda, bir öküzün 
boynuzunda, kaplumbağanın sırtında olduğuna inanıyorlardı. Bilim insan-
larıysa yaptıkları araştırmalar sonucunda Dünya’mızın kutuplardan hafifçe 
basık, Ekvator’dan ise şişkin bir şeklinin olduğunu keşfetmişlerdir. Dünya’nın 
kendine özgü bu şekline “geoit” adı verilmektedir.

Haydi oku.

Dünya’mızın şekli küreye benzer.

KONU       Dünya ve Evren
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Dünya’mızın şekliyle ilgili neler düşündüğünü yaz.
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4
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ETKİNLİK 5
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1) Yandaki resme göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya, üzerinde canlıların yaşadığı gök cismidir. 
B) Dünya’nın şekli yuvarlaktır. 
C) Dünya’nın şekliyle ilgili araştırmalar günümüzde de devam etmek-
tedir. 

2) Hep aynı yönde uçan bir uçağın tekrar uçuşa başladığı yere gelebilmesi aşağıdakiler-
den hangisiyle açıklanabilir? 
        
A) Dünya’nın düz bir şekli olmasıyla 
B) Dünya’nın küre şeklinde olmasıyla
C) Dünya’nın çok büyük olmamasıyla 

3) Ahmet, Dünya’nın şekline benzeyen örnek şekil olarak aşağıdakilerden hangisini 
çizebilir?

A) B) C)

Dünya’nın şekline ben-
zeyen örnek bir varlık 
çiziniz.

ETKİNLİK 6
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4) Astronot uzaydan Dünya’nın fotoğrafını çekmiştir. Fotoğraf aşağıdakilerden hangisi 
gibi görünür?

6) Aşağıdaki meyvelerden hangisinin şekli Dünya’nın şekline benzemektedir?

A)

A)

B)

B)

C)

C)

- Dünya’nın 
fotoğrafını  
çekiyorum.
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Haydi oku.

Tıpkı haşlanmış yumurta gibi Dünya’mızın da katmanları bulunmaktadır.

Magma-Manto: Magma yer kabuğunun altında yer alır. Yüksek sıcaklık 
etkisiyle erimiş kayalardan oluşur. Yeryüzüne çıkan magmaya ise lav denir. 
Magma, bazen yeryüzüne de çıkabilir. Magmanın yeryüzüne çıktığı yerler 
yanardağ ya da volkan olarak adlandırılır.

Çekirdek: Dış ve iç çekirdek olmak üzere iki kısımdan oluşur. Gezegenimi-
zin en sıcak olan hem de en ağır olan kısmıdır. Sıvı hâlde bulunur.

Yer Kabuğu: En dış kısımda ve en ince olan katmandır. Bu katman, üze-
rinde yaşadığımız yerdir. Tüm gezegeni kaplar.

Dünya’mız katmanlardan oluşur:

1) Yer kabuğu Dünya’nın dış kısmını oluşturur.
2) Manto ve çekirdek yer kabuğunun iç kısmını oluşturur.

KONU     : Dünya ve Evren
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ETKİNLİK 1

1) Yukarıdaki cümlelerle kendisini tanıtan katman hangisidir?
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ETKİNLİK 2

1) En dışta olan katmanım.

2) En sıcak olan katmanım.

3) Yanardağlardan yeryüzüne fışkırırım.

4) Kayalar ve topraktan oluşurum.

5) Yumurtanın sarısına benzerim.

6) En ince olan katmanım.

7) Yer kabuğunun altındaki katmanım.

8) İç ve dış olmak üzere iki kısımdan oluşurum.

9) Sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşurum.



22

?

ETKİNLİK 3

2) Yukarıdaki Dünya resminde soru işaretiyle belirtilen katman hangisidir?



23

ETKİNLİK 4

manto atmosfer iç çekirdek  yer kabuğu kıta

dur.
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KARA KATMANI
Dünya’nın yüzeyinde kara katmanı ve su katmanı, etrafında ise
hava katmanı bulunur.

Dünya’mızın dış kabuğunu oluşturan, üzerinde canlıların yaşadığı yer 
kabuğuna kara katmanı da denir. Kara katmanı deniz tabanları dahil 
tüm gezegeni kaplar. Dünya yüzeyinin üst katmanı taş, toprak ve kaya 
gibi maddelerden meydana gelmiştir. Dağlar, ormanlar, yaylalar, çöller 
kara katmanında yer almaktadır.

Haydi oku.

KONU     : Dünya ve Evren
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Haydi oku.

SU KATMANI

Dünya’mız uzaydan mavi renkte görünür. Bunun sebebi Dünya üzerinde 
suların karalardan daha fazla yer kaplamasıdır. Kara tabakasının çukur  
yerlerini sular doldurmuştur. Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, yer altı 
suları, kutuplardaki buzullar ise su katmanını oluşturur. 
Dünya’mızın dörtte üçü sularla, dörtte biri karalarla kaplıdır. Dünya üze-
rindeki büyük kara parçalarına kıta diyoruz. Dünya’mızda altı kıta bulunmak-
tadır. Kıtalar arasında kalan büyük su kütlelerine okyanus diyoruz. Dünya 
üzerinde üç okyanus vardır.
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Haydi oku.
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1) Bir uzay aracı uzaydan Dünya’ya dönerken ilk olarak hangi tabakayla 
karşılaşır? 

A) Su Tabakası    B) Hava Tabakası    C) Kara Tabakası

2) Dünya’nın en geniş alanını kaplayan tabaka ile ilgili aşağıdaki yazılanlardan  
hangisi yanlıştır?
 
A) Nehirler ve buzullar bu tabakada yer alır.
B) Kar yağışının gerçekleştiği tabakadır.
C) Balina ve ahtapot gibi canlılar bu tabakada yaşar.

3) Kar, yağmur, rüzgâr, sis gibi olaylar hangi katmanda gerçekleşir?

A) Hava katmanı
B) Su katmanı
C) Kara katmanı

5) Aşağıdaki canlılardan hangisi su katmanında yaşar?

A)                    B)                    C) 

• Hava   • Su   • Kara 

4) Dünya’mızın yukarıdaki katmanlarından kaç tanesini gözle görebiliriz?

A) 2
B) 1
C) 3

ETKİNLİK 1

Ahtapot Kertenkele
Akbaba
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ETKİNLİK 2

Sonraki sayfada verilen varlıklar hangi katmanda yer alır? Varlıkların resimlerini 
incele ve kes. Kestiğin varlıkların resimlerini uygun kutuya yapıştır.
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30



31
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ETKİNLİK 3

(......) Dünya yüzeyinde karalar ve sular yer alır.

(......) Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya kara tabakası denir.

(......) Okyanuslar, nehirler ve göllerden oluşan tabakaya su tabakası denir.

(......) Dünya yüzeyinin dörtte üçü karalarla dörte biri sularla kaplıdır.

(......) Dünya’yı çevreleyen gazlardan oluşan tabakaya hava tabakası denir.

(......) Dünya’yı saran tabaka atmosfer tabakasıdır.

(......) Yağmur, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği tabaka kara tabakasıdır.

(......) Hava tabakasını göremeyiz ancak var olduğunu biliriz.

(......) Dünya’da kara tabakasından fazla su tabakası vardır.

(......) Kara tabakası taş, kaya, toprak gibi maddelerden oluşmuştur.

,
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ETKİNLİK 4

Diğer adı atmosfer olan katmandır.

Deniz tabanları, tepeler bu katmanda yer alır.

Canlıların üzerinde bulunduğu katmandır.

Canlıları Güneş’in zararlı ışınlarına karşı koruyan katmandır.

Irmaklar, göller ve akarsular bu katmandadır.

Bir adı da yer kabuğu olan katmandır.

Dünya haritasında rengi mavi olarak gösterilen katmandır.

Dünya’yı çevreler ve rengi yoktur.
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ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen cümlelerde bulunan boşluklara uygun sözcükleri yaz.

Aşağıda verilen resimler Dünya’nın hangi tabakasına aittir? Noktalı yerlere yaz.
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ETKİNLİK 1

1) Gözlerimizle görmesek de ............................... varlığını kanıtlayabiliriz.

2) Atmosferi ............................... oluşturur.

3) Elimizi salladığımızda çarpan madde ............................... dır.

4) Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için hava tabakasında bulunan 

............................... ihtiyacı vardır.

5) ............................... kar, dolu ve rüzgâr gibi hava olayları hava tabakasında mey-

dana gelir. 

KONU      Dünya ve Evren

Cümleleri, uygun sözcükleri yazarak tamamla.
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ETKİNLİK 2



37

ETKİNLİK 3

Resimleri verilen ulaşım araçlarının numaralarını, hareket ettikleri katmanlara yaz.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki soruları cevapla.

katmana ne ad verilir?
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ETKİNLİK 5

1) Canlıların yaşadığı yer kabuğuna ................................ katmanı da denilmektedir. 

2) Dünyamız; karalar, sular ve bunları saran ................................ katmanından oluş-

muştur. 

3) Hava olaylarının gerçekleştiği hava katmanına ................................ de denir. 

4) Hava kürenin bittiği yerde ................................ başlar.

5) ................................ gezegenler arasında oksijene sahip ve buna bağlı olarak canlı-

ların yaşadığı tek gezegendir. 

6) Büyük su kütlelerine ................................ denir.
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sularla su

ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen sözcükler ile noktalı yerleri tamamla.

1) Su tabakası, kara tabakasında bulunan ............................... alanların suyla dolmasıyla 

oluşmuştur.

2) Harita ve dünya görsellerinde su olan kısımları göstermek için ...............................renk 

kullanılır.

3) Türkiye’nin üç tarafı ............................... çevrilidir.

4) Okyanus, deniz, nehir, göller vs. Dünya’nın ............................... tabakasını oluşturur.

5) Dünya modelini incelediğimizde su tabakasının çok büyük kısmını ...............................

oluşturduğunu görürüz.
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ETKİNLİK 2



42

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

(......) Su tabakası birçok bitki, balık ve canlı türünün yer aldığı katmandır.
 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.

(......) Haritalarda ve dünya resimlerinde karaları göstermek için mavi renk kullanılır.
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ETKİNLİK 6

A) Dörtte birini
B) Dörtte ikisini
C) Dörtte üçünü
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1
4

3
4

Dünya’mızın dörtte üçü (3/4) 
sularla kaplıdır.

Dünya’mızın dörtte biri (1/4) 
karalarla kaplıdır.

İnsanların yaşadığı ve haritada mavi 
renk dışındaki renklerle gösterilen 
yerlere kara adı verilir.
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4) Akarsulardan (ırmak) oluşur.



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)

2. ünİte

beş duyumuz
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KONU        : Canlılar ve Yaşam
KAZANIM     : Duyu organlarının önemini fark eder.

Haydi oku.
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ETKİNLİK 1
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dil

göz

kulak

burun

göz

deri

dil

kulak

deri

dil

göz

burun

göz

deri

burun

kulak

göz

dil

deri

burun

kulak

göz

burun

kulak

ETKİNLİK 2

kulak
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki bilgileri oku ve ait olduğu duyu organının ismini kutucuklara yaz.
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ETKİNLİK 4

dilim kulağım gözüm burnum

Yüksek sesle müzik dinlersem ...................... zarar görür.
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa "D”, yanlış olanların başındaki 
kutucuğa  "Y” yaz.
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Haydi oku.

Gözlerimiz görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Kaş, kirpik, göz kapakları ise

KONU         Canlılar ve Yaşam
KAZANIM     Duyu organlarının temel görevini açıklar.



55

Haydi oku.

Kulaklarımızın dışarıdan görünen bölümü kulak kepçesidir. Kulaklarımız
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Haydi oku.
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Haydi oku.

Tatlı

Ekşi

Acı

Tuzlu Tuzlu

Ekşi
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Haydi oku.



59

ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

Nasıl Yapacaksın?
1. Patates, elma ve salatalıktan eşit büyüklükte parçaları kes, tabağa yerleştir.
(Bu işlemi yaparken öğretmeninden ya da aile üyelerinden yardım iste.)



61

ETKİNLİK 3
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B) Kulak

4. Yukarıdaki cümlelerde hangi duyu organının görevi ile ilgili bir ifadeye

A) Dil

A) gövde
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklara uygun sözcükleri yaz.

sıcak

yüksek
dişlerimizi
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D”, yanlış olanların başına "Y” yaz.
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66

ETKİNLİK 6
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Göz Sağlığını Korumak İçin 
Neler Yapmalıyız?

KONU         Canlılar ve Yaşam

Haydi oku.

7) Güneş’e çıplak gözle bakmamalıyız.

KAZANIM       Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması
gerekenleri açıklar.

:
:
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Haydi oku.
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Burun Sağlığımızı Korumak için 
Neler Yapmalıyız?

1) Burnumuzu temiz tutmaya dikkat etmeliyiz.
2) Burnumuzdaki kılları koparmamalıyız.
3) Burnumuzu karıştırmamalıyız.
4) Burnumuza herhangi bir cisim sokmamalıyız.

Haydi oku.
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Haydi oku.
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Haydi oku.
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derimiz büyük fırçalayarak dilimiz

güneş

ışığı asit

bağırmamalıyıztadına

kirpikler kılları beş

ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

3. Kulak sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış bir 
davranış olur?

4. ...................... sağlığımızı korumak için sık sık banyo yapmalıyız.  
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75

ETKİNLİK 3



76

ETKİNLİK 4



77

Aşağıda verilen ifadeleri oku. 
Bu ifadeler hangi duyu organlarımızı korumaya yöneliktir? Yaz.

ETKİNLİK 5



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)

3. ünİte

kuvvetİ
TANIYALIM



79

KONU      : Fiziksel Olaylar
KAZANIM   : Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket 
              özelliklerini ifade eder.

   Canlı ya da cansız varlıkların hızlarını artırarak hareket etmelerine hız-
lanan hareket denir. Hızlarını azaltarak hareket etmelerine ise yavaşlayan 
hareket denir. Örneğin arabalar kırmızı ışığa yaklaşırken yavaşlama hareketi 
yapar, yeşil ışık yandığında ilerleyerek hızlanma hareketi yapar.

Bir varlığın peş peşe ileri-geri veya aşağı-yukarı yönde tekrarlayarak yaptığı 
harekete sallanma hareketi denir. Beşik, salıncak tahterevalli, lunaparklardaki 
gondol gibi cisimler sallanma hareketi yapar.

   Bir varlığın kendi etrafında ya da başka bir varlığın etrafında dönmesine dönme 
hareketi denir. Dünya’nın kendi etrafında yaptığı hareket dönme hareketidir. Saatin 
içindeki akrep ve yelkovan dönme hareketi yapar. Topaç, atlı karınca ve vantilatör 
gibi araçların hareketi dönme hareketine örnek olarak verilebilir.

Bir varlığın ilerlediği yönün değişmesine yön değiştirme hareketi denir. 
Karşılıklı topa vuran iki kişi birbirlerinin attığı topa yön değiştirme hareketi 
yaptırırlar.

Haydi oku.
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NESNE

Atlı 
Karınca

Bardak

Topaç

Beşik

Frene
Basılan
Araba

Duvara
Çarpan 
Top

Helikopter
Pervanesi

Gondol

Yokuş Aşağı
İnen Araba

Rüzgâr Eser-
ken

Rüzgâr Gülü

Kıyıya
Yaklaşan 
Gemi

Yüksekten
Bırakılan Taş

SALLANMA HAREKETSİZ HIZLANMAYAVAŞLAMA DÖNME
YÖN

DEĞİŞTİRME

ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen nesnelerin yaptığı hareket türünü işaretle.
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ETKİNLİK 2

. .

.
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Soru 1: Hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

Soru 2: Balkondan düşen oyuncağın yaptığı hareket hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar?

Soru 4: Bu durumda Mehmet hangisini yapmıştır?

Soru 5: Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareketi diğerlerine göre farklıdır?
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Soru 7: Akrep ve yelkovanın yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?



85

ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

rın başındaki boşluğa “Y” yaz.



Maddeyİ
 Tanıyalım

4. ünİte

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)



87

KONU       Madde ve Doğası:

Herkesin bir ismi olduğu gibi, her maddenin de yukarıda gösterildiği gibi yumuşak

KAZANIM   Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen 
             temel özellikleri açıklar.

:
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ETKİNLİK 1

Sert olan maddeleri işaretle.
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taş

elmas

yün

cam

yay

ayna

ampul

yumurta

top

oyun hamuru

ayakkabı
tabanı

ağaç
kabuğu

sünger

pamuk

porselen

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

3) Esnek maddeler kuvvet uygulanmayınca eski hâline döner.
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ETKİNLİK 4
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ETKİNLİK 5

Haydi oku.
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ETKİNLİK 6

Deneyelim, öğrenelim.

Amaç: Pürüzsüz bir maddenin nasıl pürüzlü hâle geldiğini keşfetmektir.
Malzemeler: A4 Kâğıdı
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Çevremizde gördüğümüz kütlesi, hacmi olan ve duyu organlarımızla algıladığı-
mız her şeye madde adı verilir.
Kutulardaki noktalı yerlere birer madde adı yaz.

ETKİNLİK 7

ETKİNLİK 8
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ETKİNLİK 9

ETKİNLİK 10

Aşağıdaki ifadeleri oku. Noktalı yerlere uygun sözcükleri yaz.
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ETKİNLİK 1 1

ETKİNLİK 12

Aşağıdaki noktalı alanlara verilen duyulara uygun maddeler yaz.
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ETKİNLİK 13
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KONU       Madde ve Doğası:

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Düşün ve söyle.

Haydi oku.

Bir tehlikeyi ifade eden cümlenin başındaki kutucuya “T” yaz.

KAZANIM    Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve   
              koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.

:
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Tehlikeli maddeler ile zarar görebilecek duyu organlarını eşleştir.
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ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

Tehlikeli olan maddeleri işaretle.
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ETKİNLİK 1

Baret 
Takılır.

KONU       Madde ve Doğası:
KAZANIM    Bireysel veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik:

tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3
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Haydi oku.
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

Sembollerin anlamlarının bulunduğu kutuyu işaretle.
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       :    
KAZANIM    Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.:

KATI

SIVIGAZ

KONU       Maddenin Hâlleri      
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KATI SIVI GAZ

ETKİNLİK 1

Resme bakarak katı, sıvı, gaz maddelerin isimlerini kutucuklara yaz.



106

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Ben suyun
katı hâliyim.

Ben suyun 
sıvı hâliyim.

.
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ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen cümleleri oku. Doğru olannların yanındaki gül resmini boya.
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ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

.
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ETKİNLİK 7

Aşağıda konuyla ilgili verilen testi çöz.

1) Yukarıdaki maddelerden hangileri katı hâldedir?
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ETKİNLİK 8

Doğal gaz



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)

5. ünİte
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KONU       Fiziksel Olaylar:
KAZANIM    Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık:

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

KONU       Fiziksel Olaylar:
:

kaynakları şeklinde sınıflandırır.
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ETKİNLİK 3

Haydi oku.

Doğal ışık kaynaklarının kutusunu mavi renge boya.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki resimleri verilen ışık kaynaklarını uygun ifadelerle eşleştir.
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ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

Aşağıdaki soruyu cevapla.

Aşağıda verilen noktalı yerlere uygun sözcükleri yaz.
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YAPAY IŞIK KAYNAKLARI

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

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

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

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

DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI

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

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

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

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

ETKİNLİK 7
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ETKİNLİK 8

ETKİNLİK 9

Noktalı yerlere “doğal” ve “yapay” sözcüklerinden uygun olanı yaz.
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ETKİNLİK 10
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KONU       Fiziksel Olaylar:

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1

Haydi oku.

İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar, araç ve aletler ses çıkarabilen varlıklardır. 
Her sesin bir kaynağı vardır. Ses çıkarabilen tüm varlıklara ses kaynağı 
denir.

Hangisinin sesi daha uzaktan duyulur? Neden?
Cevabını aşağıya yaz.

AMBULANS

KAZANIM     Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
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Sesi yayılır.

Sesi yayılmaz.

ETKİNLİK 3

AMBULANS
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5
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ETKİNLİK 6

ETKİNLİK 7

AMBULANS

1. Yukarıdaki resimlerde verilen varlıklardan hangisinin sesi yayılmaz?

A) Hoparlör           B) Fotoğraf Makinesi           C) Helikopter
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ETKİNLİK 8

kaynaklarda sesin oluşumunu gözlemlemek için “Farklı Sesler Oluşturalım” isimli deneyi

Deneyin Adı: Farklı Sesler Oluşturalım.
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ETKİNLİK 9
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KONU     Fiziksel Olaylar:

ETKİNLİK 1

Radyonun sesini daha az işiten çocuğu daire içine al.

KAZANIM   İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses
             kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Gözü bağlı çocuğun daha iyi duyacağı arkadaşını boya.

Doğru olan cümlenin kutusunu boya.
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

Aşağıdaki soruyu cevapla.

Oturma odasında bulunan telefonun sesini hangisi daha fazla işitir? İşaretle.
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ETKİNLİK 6

........................... uzaklıkta olduğunu anlarız.

3) 

4) 

5) 
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ETKİNLİK 7
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ETKİNLİK 8

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice oku. Doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olan-
ların başındaki kutucuğa “Y” yaz.
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KONU    : Fiziksel Olaylar
KAZANIM  : Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları  
  şeklinde sınıflandırır.

ETKİNLİK 1

Haydi oku.



132

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

İneklerin sesi ................................ sestir. 

Kuşların sesi ................................ sestir.

Uçakların sesi ................................ sestir.

Tren sesi ................................ sestir.

Akarsu sesi ................................ sestir.

Rüzgâr sesi ................................ sestir.

İnsan sesi ................................ sestir.

Davul sesi ................................ sestir.

Boşluklara “yapay” ve “doğal” sözcüklerinden uygun olanını yaz.

Noktalı yerlere ses türlerine göre “doğal ses” veya “yapay ses” yaz.
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ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen varlıkları incele ve çıkardıkları sesleri düşün. 
Doğal sesleri kırmızı renge, yapay sesleri mavi renge boya.
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ETKİNLİK 5

Kaynağın adını ve çıkardığı sesleri örnekteki gibi yaz.

araba yapay
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ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen seslerden doğal ses olanları “Doğal Sesler” kısmına, yapay ses olanları 
“Yapay Sesler” kısmına yaz.

Rüzgâr Sesi
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ETKİNLİK 7

Doğal ve yapay ses kaynaklarını uygun olan başlık ile eşleştir.
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ETKİNLİK 8

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.

Okulumuzda çalan zilin sesini, sesin yayılma özelliğinden dolayı okul bahçesinde ve(.....)

(.....)
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ETKİNLİK 9

Aşağıdaki resimlerde verilen varlıkların çıkardıkları sesleri düşün. 
Doğal ses kaynağı olanların kutusuna “D”, yapay ses kaynağı olanların kutusuna “Y” yaz.
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ETKİNLİK 10

ETKİNLİK 1 1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanındaki üçgeni boya.

Aşağıda verilen resimleri incele. Resimlerin numaralarını aşağıdaki uygun alana 
yaz. 
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YAPAY SES KAYNAKLARI DOĞAL SES KAYNAKLARI

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

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

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

ETKİNLİK 12

ETKİNLİK 13

Aşağıda verilen ifadeleri uygun bölümlere yaz.

ses kaynağı
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Haydi oku.

KONU     Fiziksel Olaylar
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ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

Etkinlik amacı: İnsan kulağının duyabiliceği sesleri belirlemek

1) İkişer kişilik gruplar oluştur.

4) Onlar konuşurken onların konuşmalarını işitmeye çalış.
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Aşağıdaki ifadeleri oku. Noktalı yerlere uygun sözcükleri yaz.

ses şiddeti

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.

azaldıkça
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ETKİNLİK 1

Ses Şiddeti ile Uzaklık Arasındaki İlişki

Aşağıdaki ikili resimleri ses şiddetine göre karşılaştır. Ses şiddeti yüksek olan resmin
altına “yüksek ses”,  ses şiddeti alçak olan resmin altına “alçak ses” yaz.

KONU      Fiziksel Olaylar

Haydi oku.

KAZANIM  Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki ikili resimleri ses şiddetine göre karşılaştır. Ses şiddeti yüksek olan resmin
altına “yüksek ses”, ses şiddeti alçak olan resmin altına “alçak ses” yaz.
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Bu sesleri niçin duyamayız? Açıkla.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

İnsan kulağı birçok varlığın çıkarttığı sesi işitemez. Seslerini işitemediğimiz varlıklara 
5 adet örnek yaz.
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ETKİNLİK 5

Haydi oku.
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ETKİNLİK 1

Haydi oku.

KONU     Fiziksel Olaylar
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki ifadeleri oku. Noktalı yerlere uygun sözcükleri yaz.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.
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ETKİNLİK 4

Aşağıda resmi verilen ortamları incele.
Bu ortamların hangileri işitmemize zarar verir? İşaretle ve nedenini yaz.

Nedeni?

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

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

.....................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 5



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)

6. ünİte
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CANLI VARLIKLAR CANSIZ VARLIKLAR
Hareket eder.
Beslenir.
Büyür ve gelişir.
Solunum yapar.
Çoğalır.
Boşaltım yapar.

Hareket edemez.
Beslenemez.
Büyümez ve gelişmez.
Solunum yapmaz.
Çoğalmaz.
Boşaltım yapmazlar.

CANSIZ  VARLIKLAR:
Beslenemeyen, büyüyemeyen, hareket etmeyen ve çoğalmayan varlıklara ise 
cansız varlıklar denir.
• Eşyalar
• Hava, su ve toprak.
NOT: Bitkiler, insanlar ve hayvanlar gibi yer değiştirmezler. Bitkilerin 
hareketi yönelme şeklindedir.
• Bitki kökleri toprak altında suyun bulunduğu yöne doğru uzar.
• Ayçiçeği güneş neredeyse o yöne döner.
 
Canlı varlıklar da aralarında farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar nedeniyle 
canlı varlıklar insanlar, hayvanlar ve bitkiler olarak sınıflandırılırlar.

KONU      Canlılar ve Yaşam

Haydi oku.

KAZANIM   Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı veya cansız
olma durumuna göre sınıflandırır.
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HAYVANLAR: 
Çevremizde birçok hayvan vardır. Kuşlar, kelebekler, karıncalar, balık-
lar... Bu hayvanlar da yaşama ve beslenme şekillerine göre farklılıklar 
gösterir. Bazıları karada yaşarken bazıları da suda yaşar. Bazı hay-
vanlar ot yiyerek, bazıları et yiyerek bazıları da hem ot hem de et 
yiyerek beslenir. Ot yiyerek beslenen hayvanlara otçul hayvanlar, et 
yiyerek beslenen hayvanlara etçil hayvanlar denir.
• Hayvanların birçok faydası vardır. Etinden, sütünden, yününden ve 
gücünden yararlanırız.
• Hayvanlar farklı yerlerde yaşar. Develer karada, balıklar suda, yır-
tıcı hayvanlar ormanda yaşarlar. Penguenler soğuk sularda yaşarken 
karıncalar toprak altında yaşar.
• Hayvanların vücut şekilleri ve büyüklükleri farklıdır. Yılanların boy-
ları uzundur ve sürünerek hareket eder. Kuşlar küçüktür ve kanatları 
sayesinde uçar.
• Hayvanlar bize zarar da verebilir. Arılar bal üretir ancak sokması 
teklikelidir. Sivrisinek ısırması sağlığımıza zarar verebilir.
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BİTKİLER:
  Doğada birçok bitki çeşidi vardır. Bitkilerin bir kısmı toprakta yaşarken 
bir kısmı da suda yaşar. Bazı bitkiler küçük iken bazıları da iri gövdelidir. 
Bazıları çiçek açarken bazıları açmaz. Bazı ağaçlar meyve verirken bazıları 
meyve vermez.
• Bitkilerin hareketleri kısıtlıdır. Bitkiler bulundukları yerlerde büyürler. Bü-
yümek için suya ve ışığa ihtiyaç duyarlar.
• Bazı bitkilerin ömürleri uzundur. Mesela 80-100 yıllık çam ve çınar 
ağaçları vardır. Bazı bitkilerin de ömürleri çok kısadır.
• Bitkilerin benzer birçok özelliği olsa da farklı özellikleri de vardır.
• Bazı bitkiler bize meyve ve sebze verir. Sebze ve meyveler sağlıklı büyü-
memiz için çok gereklidir.
• Ağaçlardan farklı şekillerde faydalanırız. Elma ve portakal ağaçlarının 
meyvelerini yerken kavak ve çam ağaçlarından kereste ve odun elde ederiz.
• Çiçekler ve bitkiler etrafımızı güzelleştirir.
• Bazı bitkilere dokunurken dikkatli olmalıyız. Cildimiz tahriş olur ve diken-
leri elimize batar.
• Bazı bitkilerin de ürünleri toprağın altında yetişir. Havuç, patates, soğan…
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CANSIZ VARLIKLAR
Çevremizde gördüğümüz bazı varlıklarda cansızdır. Bunlardan başlıcaları 
hava, su ve topraktır.
HAVA: Cansız bir varlık olan hava canlılar için çok önemlidir. Canlı varlık-
ların yaşamlarını sürdürebilmek için en temel ihtiyaçları havadır. Hava nefes 
alıp vermemizin yanı sıra birçok yerde kullanılır. Uçaklar ve kuşlar havada 
uçar. Hava aynı zamanda rüzgârları da oluşturur. Hava canlıların hareket 
etmelerini de sağlar. Bazı gemiler hava sayesinde hareket eder. Havanın 
yaşantımızda çok büyük önemi vardır.
SU: Cansız varlıklardan birisi de sudur. Doğadaki canlılar su olmadan haya-
tını sürdüremezler. Su bazı bitki ve hayvanların yaşam alanıdır. Dünya’mızın 
dörtte üçü sularla kaplıdır. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular…
• Su günlük yaşamımızın vazgeçilmezidir. Günlük en az 2 litre su tüketmeli-
yiz.
• Kişisel temizliğimizi su ile yaparız.
• Su cansız varlık olmasına rağmen bütün canlıların hayatını sürdürmesi için 
gereklidir.
TOPRAK: Toprak cansız bir varlıktır. Ancak üzerinde birçok canlı ve cansız 
varlık barındırır. Bazı bitkiler toprakta büyür. Bazı hayvanların da barınma 
yeridir. Solucan, karınca gibi hayvanlar toprak altında yaşar. İnsanlar da 
toprakta yaşamlarını sürdürür.
• Barındığımız, yürüdüğümüz, oyun oynadığımız yerler topraktır ve toprağın 
üzerinde yapılmış yerlerdir.
• Yediğimiz sebze ve meyveler toprakta yetişir.
• Toprak bütün canlılar için çok önemlidir.
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ÇEVREMİZDEKİ 
VARLIKLAR

Büyür Beslenir Hareket 
eder Çoğalır

Solunum 
yapar

Tepki 
verir

Boşaltım 
yapar

Hayvanlar

Bitkiler

Hava

Su

Toprak

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen varlıkların özelliklerini tabloda işaretle.

. .
. . . . .

Verilen varlıklardan canlı ve cansız olanları uygun yere yaz.
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Aşağıda tanımı verilen sözcüğü, kutucuklardaki sözcükler arasından bul. 
Bulduğun sözcüğü uygun olan cümlenin başına yaz.

.

.

.
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ETKİNLİK 5

Tabloyu incele. Aşağıda verilen canlı varlıkların özelliklerini işaretle.

. . .

Kendi be-
sinini kendi 
üretir.
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ETKİNLİK 6

Resimlerde gördüğün canlı ve cansız varlıkların isimlerini uygun bölümlere yaz.
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ETKİNLİK 7
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ETKİNLİK 8

1) Defter ve kalemini al.
2) Bir arkadaşın veya aile bireyinle bahçeye çık.
3) 15 dakika kadar çevreyi gezerek gözlemle.
4) Gördüğün varlıkları canlı ve cansız olarak listene yaz.

Listeni incele.

Canlı varlıkların cansız varlıklardan farkları nedir? Aşağıya yaz.

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

....................................................................................................................................................
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toprak

ETKİNLİK 9

ETKİNLİK 10

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yaz.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.
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Haydi oku.

Bitkilerin Yaşam Döngüsü
1) Tohumun çimlenmesi 
2) Erişkin bir bitki olması 
3) Kendi tohumlarını üretmesi 
4) Ölmesi 
Yukarıda sıralananlar, bir bitkinin yaşam döngüsünü oluşturan evrelerdir. 
(Bu evreler bitkinin türüne göre farklı sürelerde gerçekleşir.)

  Tohumdan bitki oluşurken uygun şartlar sağlandığında önce tohumdan 
yapraklar çıkmaya başlar yani tohum çimlenir. Çimlenmiş tohum genç 
bitkiyi, genç bitki ise olgun bitkiyi meydana getirir. Olgun bitki bir süre 
sonra çiçek oluşturur ve daha sonra tohum oluşturur. Tohum üreten 
bitki bir süre sonra ölür. Böylece bitkininin yaşam döngüsü tamamlanır. 
Farklı bitkilerde yaşam döngüsünde gerçekleşen olaylar aynı iken dön-
günün süresi farklılık gösterebilir. Örneğin mısır, ayçiçeği gibi bitkilerin 
yaşam döngüsü bir yıl sürerken kiraz, zeytin gibi bitkilerin yaşam döngü-
sü daha uzun yıllar sürebilir.

KONU      Canl ı lar ve Yaşam
KAZANIM   Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıda karışık olarak bir bitki döngüsü verilmiştir. 
Doğru sıralamayı numaraları bitkilerin altlarına yazarak oluştur.

Bulmacadaki sözcükleri bul. Bulduğun sözcükleri tanımlarına uygun olarak aşağıda boş bırakılan 
yerlere yaz.
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Kendi Bitkimi Yetiştiriyorum.

Amaç: Tohumdan bitki oluşum evrelerini ve 
bitkinin büyüme sürecini gözlemlemek
Gerekli Malzemeler:
-Fasulye tohumları (8-10 adet kuru fasulye),
-Boş bir kap, 
-Bir miktar pamuk,
-Su.
Takip Edilecek Yol:
1. Pamuğu eline al.
2. Kabın zeminini tamamen örtecek şekilde pamukla kapla.
3. Fasulyelerini al.
4. Zemini pamuk kaplı kabın içerisine fasulyelerini dağınık şekilde koy.
5. Eline yeni bir parça pamuk al.
6. Dağınık olarak yerleştirdiğin fasulyelerin üzerini pamuk ile kapla.
7. Su dolu bardağı eline al.
8. Suyu pamuklar yeterince ıslanana kadar kabın içerisine dök. (Çok ıslak olmayacak şekil-
de, pamukların suyu çekebileceği kadar)
9. Kabı güneş alan bir yere koy.
10. Pamuk kurudukça nemli kalacak miktarda su ver.

- Hazırlamış olduğun deneyi her gün 5 dakika gözlemle. Gözlem sonucunda tohumda 
gerçekleşen değişimi gün gün kaydet.

Sonuç: 

Tohumdan yapraklar kaçıncı gün çıkmaya başladı?

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

Tohumun bitki, bitkinin meyve vermesine kadar hangi olayları gözlemledin?

......................................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 5

Yetiştirdiğin bitkinin hikâyesini yaz.
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- Çevre, canlıyla iç içe olan ve onun yaşamını etkileyen her şeydir. Çevremiz-
deki varlıklarla iletişim, etkileşim içinde yaşarız. Birçok ihtiyacımızı bu varlıklarla 
ya da onlardan yararlanarak karşılarız. 

- Evimiz içinde yaşadığımız, hayatımızı devam ettirdiğimiz yerdir. Yemek, uyku 
ve banyo gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Burada aile bireylerimizle 
birlikte yaşarız.

- Okul, eğitim ihtiyacımızı karşıladığımız yerdir. Burada öğretmenlerimiz, okul 
idarecileri, temizlik görevlileri ve arkadaşlarımız bulunur.

- Hastalandığımızda gerekli tedaviyi görmek için sağlık ocaklarına, polikliniklere 
veya hastanelere gideriz. Bu kuruluşlarda doktor, hemşire gibi sağlık personel-
leri bulunur.

- Bakkallar, marketler gıda ihtiyacımızı karşılamak için alışveriş yaptığımız yer-
lerdir. Burada alışveriş yaparken bizlere yardımcı olan kişiler vardır.

- Hafta sonları ve derslerimizden kalan zamanlarda oyun parklarında zaman 
geçiririz. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynar, eğleniriz.

KONU      Canlılar ve Yaşam

Haydi oku.

KAZANIM   Yaşadığı çevreyi tanır.
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Haydi oku.
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Doğal Çevreyi Korumak İçin Alınacak Tedbirler:

Haydi oku.

Yaşadığımız çevre ev, okul, hastane, deniz, orman, sahil ve parklardan oluşur.
Bunlardan ev, okul, hastane vb. insan eliyle yapılmış çevredir. Orman, deniz, sahil,
göl, ova, dağ vb. çevreler doğada kendiliğinden bulunan çevredir.
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HASTANE

EV

ETKİNLİK 1

Çevrende aşağıda resimleri verilen yerlerden hangilerinin olduğunu işaretle.
Bu yerlerin hangi amaçla kullanıldığını yaz.
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Resimlerde gördüğün olumsuz durumları noktalı yerlere yaz.
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ETKİNLİK 4

.

5) Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğal çevreyi korumak için 
yapılması gerekenlere örnektir?

Aşağıdaki soruları cevapla.
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ETKİNLİK 5

Resimlerdeki olumsuz durumları resimlerin altına yaz.
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ETKİNLİK 6

.

.
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   Her gün yaptığımız işler ve doğal gereksinimlerimiz sonrasın-
da birçok atık madde oluşturuyoruz. Örneğin yediğimiz meyvenin 
kabuğu, içtiğimiz sütün kutusu birer atık maddedir. Atık maddeleri, 
yaşadığımız çevreye rastgele atmamamız gerekir. Aksi hâlde çevre 
kirliliğine neden oluruz.

   Çöplerin yeni ürünlere dönüşümü atık miktarını azaltır. Geri 
dönüşüm aynı zamanda enerji ve para tasarrufu anlamına gelir. 
Geri dönüşüm, dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını sağlar. 
Alüminyum, cam, kâğıt ve plastik gibi birçok madde geri dönüşe-
bilir maddelerdir.
Geri dönüştürülebilen maddeleri ayrı ayrı toplama kutularına atarak 
yeniden dönüşmesine katkı sağlayabiliriz.

Haydi oku.

KAZANIM   Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
KONU      Canlılar ve Yaşam
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ETKİNLİK 1

4) Doğanın korunması için aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümü daha 
önemlidir?

.
.
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CAM METAL

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

KÂĞIT
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ETKİNLİK 4

Aşağıdakilerden geri dönüştürülebilir olanları boya.
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ETKİNLİK 5

Geri dönüştürülebilir olan atıkları tabloda uygun yere yaz.

KÂĞIT
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ETKİNLİK 6

,

Arkadaşlar! Çevremizi temiz tutma görevinin hepimizin görevi olduğunu unutmaya-
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Haydi oku.

KONU      Canlılar ve Yaşam
KAZANIM   Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
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HASTANE

Yapay Çevre
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri ait oldukları çevreyle eşleştir.
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Yapay çevre ve doğal çevre arasındaki farkları aşağıya yaz.

1) Doğal çevrenin önemini kısaca yaz.

2) Yapay çevre oluştururken nelere dikkat edilmelidir?
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ETKİNLİK 4
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ETKİNLİK 1

Yapay Çevre Tasarlıyorum

2) Yaptığın tasarımlar ile ilgili düşüncelerini yaz.

KONU      Canlılar ve Yaşam

)

Bu etkinliği bireysel olarak ya da gruplar hâlinde yapabiliriz.
Hayalindeki sınıfı ya da okul bahçesini
tasarla.

Kullanacağın malzemeleri temin et.
Tasarımını kâğıt, karton, kutu gibi istediğin bir zemin 
üzerinde yap.

KAZANIM   Yapay bir çevre tasarlar.



191

ETKİNLİK 2

Yapay Çevre Tasarlıyorum

1. Evde, aile bireylerinle birlikte park, sokak, ev gibi bir yapay çevre alanı seçin.

2. Hazırlayacağınız yapay çevrenin taslağını boş kâğıtlara çizin.

3. Herkes çizimini tamamladıktan sonra en çok beğenilen tasarıyı aile bireyleri ile birlikte, 

evde kullanılmayan malzemelerle yapın.
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   Doğallığını koruyan, insanlar tarafından bozulmamış, değiştirilmemiş 
ve zarar verilmemiş alanlara doğal çevre denir. Dağ, orman, deniz gibi 
varlıklar doğal çevrenin parçalarıdır. Ülkemizde koruma altına alınmış 
pek çok doğal anıt ve millî park vardır.
   Doğal anıtlar, doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş, 
doğa tarihi hakkında bilgi veren muhteşem oluşumlardır. Tüm insanların 
ilgisini çekmektedir. Acıgöl Krateri, Pamukkale Travertenleri, Nevşehir 
Peri Bacaları, Cennet - Cehennem Mağaraları gibi ülkemizde birçok 
doğal anıt vardır.

Yedigöller Millî Parkı Küre Dağları Millî Parkı

KONU      Canlılar ve Yaşam

Haydi oku.

KAZANIM   Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Yedigöller Millî Parkı Kaçkar Dağları Millî Parkı

Aşağıdaki doğal anıtlar ile bulundukları şehirleri eşleştir.

Ilgaz Dağları Milî Parkı Kuş Cenneti Millî Parkı

A) Yalnız I            B) I, II, III            C) I, II ve IV

A) Doğal anıtlar     B) Şelale         C) Baraj
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Pamukkale Travertenleri

Tuz Mağarası

Porsuk Ağacı

Peri Bacaları

İnkaya Çınarı

Manavgat Şelalesi

Aşağıdaki doğal güzellikler ile bulundukları şehirleri eşleştir.
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Haydi oku.

KONU      Canlılar ve Yaşam
KAZANIM   Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
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ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.

,
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Çevreni korumak için neler yapıyorsun? Aşağıdaki cümleleri oku.
Senin de yaptığın davranışların kutusunu işaretle.

Yaz.



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ
ETKİNLİKLER (UYET)

7. ünİte
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Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız elektrikli araç gereçleri kullanım 
amacına göre üç gruba ayırabiliriz.

Haydi oku.

KONU     Fiziksel Olaylar
KAZANIM    Elektrikli araç gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek 

elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.
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Haydi oku.
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Haydi oku.

KOMBİ
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ETKİNLİK 1



204

ETKİNLİK 2

radyo

bilgisayar
çamaşır
makinesi
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ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen araç gereçlerin kullanıldığı alanları işaretle.

Fotokopi
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Elektrikle çalışan araç gereçlerin kaynakları birbirinden farklıdır. Bu du-
rum harcadığı enerji miktarına, araçların çalışma süresine göre değişiklik 
göstermektdir. Elektrik kaynaklarını dört farklı basamakta inceleriz. Bun-
ları; şehir elektriği, pil, batarya ve akü olarak sayabiliriz.

Haydi oku.

Gemi, uçak, otomobil, motosiklet gibi araçların moturunu çalıştırmak için

KONU      Fiziksel Olaylar
KAZANIM  Elektrikl i araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre

sınıflandırır.
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ETKİNLİK 1

.
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ETKİNLİK 2

Balonların içinde yazan açıklamaları ve sözcükleri oku. Sözcükleri uygun olan açıklama 
ile eşleştir.

Su,
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen araç gereçlerin kullanım amaçlarını yaz.
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ETKİNLİK 5

Ahmet çok yorgun olduğu için merdi-
venleri çıkamamaktadır. Ahmet hangi 
elektrikli aracı kullanmalıdır?

Aşağıdaki problem durumlarını oku. Durumlara uygun araç gereci ve bu araç 
gerecin kullanım amacını yaz.
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Enes, amcasını ziyaret etmek için yaz tatilin-
de Gaziantep’e gitti. Ev çok sıcak olduğu için 
bunaldı. Enes soğuk hava gelmesini sağlamak 
için hangi elektrikli aracı kullanmalıdır?

Anneniz eve giderken yoğurt aldı. 
Yolda oyalanınca yoğurdun bozulabilme 
ihtimalinden tedirgin oldu. Eve gider 
gitmez soğuk bir yere koyma ihtiyacı 
hissetti. Anneniz yoğurdun bozulmaması 
için hangi elektrikli aracı kullanmalıdır?

Sınıfta ders işlerken bulutların yoğun-
laşması ile sınıf karanlık oldu. Dersin 
devamı için hangi elektrikli aracı kul-
lanmalısın?
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Aşağıda konuyla ilgili verilen testi çöz.
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1)

A) Saç kurutma makinesi B) Fırın C) Otomobil

A) Saç kurutma makinesi B) Dizüstü bilgisayar  C) Otomobil
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5)

6)

7)

8)

9)

Vantilatör, klima ve bilgisayar gibi araçlar aşağıda verilen elektrik kaynakların-
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Resimlerde bulunan araç gereçleri uygun elektrik kaynağının yanına yaz.

Kumanda
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1) Klima, kombi, elektrikli soba .................................................... ile çalışan araç gereçlerdir.

2) Ampul, floresan, masa lambası ................................................ ile çalışan araç gereçlerdir.

3) Saat, kumanda, sesli/ışıklı oyuncaklar .......................................... ile çalışır. 

4) Buzdolabı, fırın, televizyon ..........................................  ile çalışır. 

5) Cep telefonu ve dizüstü bilgisayarın elektrik kaynağı .......................................... dır.

6) Tekne, tren, araba gibi ulaşım araçlarının elektrik ihtiyacı ...................................... lerden 

sağlanır.

7) Cep telefonlarının .......................................... sı bittiğinde şarj edilebilir.
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Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldur.

- Çevrende bulunan on tane elektrikli araç gereci küçük kâğıtlara yaz ve katla.

- Defterine aşağıdaki gibi bir tablo oluştur.

- Araç gereçlerin yazılı olduğu kâğıtları karıştır. İçinden bir tane seç.

- Çıkan kâğıdı listeye ekle ve hangi tür elektrik kaynağını kullandığını işaretle.
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KONU      Fiziksel Olaylar

Haydi oku.

KAZANIM  Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması
gerekenleri tartış ır.
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3) Boş kâğıt

Boş kâğıtlara, pilleri doğaya atmanın sakıncalarını anlatan kısa yazılar yaz. (Pilleri 
doğaya atmayınız! Pilleri geri dönüştürerek doğayı koruyun.)

Bulduğun resimleri kes.
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   Recep okuldan eve dönerken çevredeki yeşil alanlara, ağaçların altına çöp atıldığını gör-
dü. Oysa oralarda yeşil alanlar, büyük ağaçlar, renkli çiçekler vardı. Şimdi ağacın etrafın-
dan çiçek kokuları yerine kötü kokular gelmeye başlamıştı. Oradan geçerken gördüğü atıklar 
arasında cam parçaları, piller, plastikler de vardı. Böyle atıkların farklı kutularda toplanması 
gerekiyordu. Piller doğaya asla atılmamalıydı. Recep rahatsız olduğu bu durumu babasına 
anlattı. Babasıyla birlikte belediyeye dilekçe yazdılar. Belediyeden çöp ve geri dönüşüm kutu-
ları talep ettiler. Recep çok mutlu olmuştu. Daha sonra dışarıya çıktı ve arkadaşlarıyla oyun 
oynamaya başladılar. Bu sırada sesli ve ışıklı oyuncak arabası durdu. Ne olduğuna bakarken 
pillerinin bitmiş olabileceği aklına geldi. Evet, pilleri bitmişti.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki sözcükleri uygun olan boşluğa yaz.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yaz.

canlılara şarj
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KONU      Fiziksel Olaylar

Haydi oku.

KAZANIM  Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.

Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yaz.
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A) Kabloları dağılmış, yıpranmış fişlerin kullanılması

B) Ellerimiz ıslakken prize dokunmak

C) Bozulan elektrikli aletlerin uzman kişilerce tamir edilmesi
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A) Prizlere fiş takmak dışında dokunmamak

B) Elektrikli aletleri fişi takılıyken hareket ettirmemek

C) Elektrik telleri çevresinde uçurtma uçurmak

.



228

ETKİNLİK 4

Haydi yaz.
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Haydi oku.

Elektriğin tehlikeli etkilerinden korunmak için;
- Kablosu kopan, yıpranan elektrikli aletleri kullanmamalıyız.
- Prizlere herhangi bir cisim sokmamalıyız.
- Elektrik direklerinin yakınlarında oynamamalıyız. Sarkmış teller varsa bu 
tellere dokunmamalıyız. 
-Yağmur yağdığında elektrik direkleri yakınında oluşan su birikintilerine 
yaklaşmamalıyız.
- Islak zeminlerde elektrikli araç ve gereçleri kesinlikle kullanmamalıyız.
- Elektrikli araçları çalışır durumdayken hareket ettirmemeliyiz.
- Elektrikli araçların kullanma kılavuzlarını okumalı ve burada yazan tali-
matlara uygun kullanmalıyız.
- Elektrikli aletleri kullandıktan sonra prizden çekmeliyiz.
- Bozuk, kırık, yanmış priz ve elektrikli aletleri kullanmamalıyız. Uzman 
kişilere tamir ettirmeliyiz.
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yaz.
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5) Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yanlış bir 
harekettir?
A) Kullanım talimatlarına uymak.

A) I, II ve III                 B) I ve II             C) II ve III 

.

B) Fişi prizden çekerek kapatmak.

C) Kapatma düğmesini kullanarak kapatıp açmak.

Islak yüzeylerde elektrikli araç gereçler kullanılmalıdır.I.
Elektrikli araç gereçler çalışırken hareket ettirilmemelidir.II.

III. Kırık ve sarkmış prizler tamir ettirilmelidir.

III.
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Aşağıdaki metni oku ve soruları cevapla.
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Haydi gözlem yap.




