


HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEKRAR ÇALIŞMALARI
1 Fiziksel özelliklerimiz ile ilgili olan cümleleri işaretleyelim.

Betül, kısa saçlı ve yeşil gözlüdür.

Aydın, resim çizmede çok yeteneklidir.

Selma, uzun boylu ve sarı saçlıdır.

Kenan, futbolda çok yeteneklidir.

Tolga, kısa boylu ve hafif kiloludur.

2 Kişisel bakımımız ile ilgi olan kutuları işaretleyelim.

Saçlarımızı taramak               

Ödev yapmak                      

Tırnaklarımızı kesmek

Banyo yapmak

Çantamıza okul araç gereçlerimizi koymak

Ellerimizi sabunla yıkamak

3 Şeref köşesinde hangileri bulunmaz? İşaretleyelim.

İstiklal Marşı Türkiye Haritası Gençliğe Hitabe

Atatürk’ün resmi        Bayrağımız                  Sınıf oturma planı

4 Okulumuzun idari bölümlerini işaretleyelim.

Yemekhane                             Müdür odası

Sınıf                                     Spor salonu

Rehberlik servisi                        Müdür yardımcısı odası

Kantin                                   Kütüphane 
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5 Sınıf kurallarımızın verildiği kutuları işaretleyelim.

Söz hakkı alarak konuşmak

İzinsiz dışarı çıkmak

Çöpleri çöp kutusuna atmak

Sınıfta koşmak

Araç gereçlere zarar vermemek

Öğretmenimizin sözünü kesmemek

6 Okul kurallarımızın verildiği kutuları işaretleyelim.

Merdivenlerde koşmak                    Okul bahçesine çöp atmak

Yemekhaneyi temiz tutmak                Islak zeminde koşmamak

Koridorda koşmak                         Okul panolarına zarar vermemek

7 Nezaket ifadelerini işaretleyelim.

teşekkür ederim                    özür dilerim                  çekil önümden

önüne baksana                      geçmiş olsun                affedersin

rica ederim                          dikkat etsene            günaydın

8 İstek ve ihtiyaç ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlara “ D “ yanlış olanlara “Y“
yazalım.

…….. Kışın,  kar çizmesi almak bir istektir.

……. Aynı elbisenin beğendiğimiz için farklı rengini de almak ihtiyaçtır.

…….. Okul için ders araç gereçleri almak ihtiyaçtır.

…….. Kalem almaya giden Pınar’ın, parasıyla kalem yerine oyuncak alması istektir.

…….. Selim’in resim dersi için boya kalemleri alması ihtiyaçtır.

…….. Ekmek almak için markete giden Umut’un, ekmek yerine çikolata alması istektir.

……... Yaz geldiği için annesinin Merve’ye kısa kollu elbise alması ihtiyaçtır.

…….. Bora’nın, rengini çok beğendiği için ikinci bir futbol topu alması ihtiyaçtır.

…….. Beden eğitimi dersi için babasının Mehmet’e eşofman takımı alması istektir.

…….. Gözlüğü kırılan Mine ‘ye ailesinin yeni gözlük alması ihtiyaçtır.
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9 Aşağıdaki verilen kelimelerle boşlukları dolduralım.

il                  vali                 kaymakam       

muhtar             büyüktür             küçüktür                 ilçe 

İlçeyi yöneten kişiye ………………….. denir.

İl, ilçeden daha ………………………..

……………… köyü yöneten kişiye denir.

Köy, ilçeden daha …………………….

İli yöneten kişiye ………………….. denir.

Ankara …………… , Çankaya ………….. dir.

10 Haftanın günlerini sırasıyla yazalım.

1.gün :                                     5.gün :

2.gün :                                     6.gün :

3.gün :                                     7.gün :

4.gün :                                     

Aşağıdaki boşlukları dolduralım.11

Salı gününden sonra hangi gün gelir ?

Hafta sonu hangi günlerdir ?

Bugün günlerden çarşamba ise dün günlerden neydi ?

Dün günlerden pazartesi ise bugün günlerden nedir ?

Bir haftada kaç gün vardır ?

Bugün günlerden Pazar ise iki gün sonra hangi gün olur ?

Perşembe gününden önceki gün nedir ?

Haftanın son günü hangi gündür ?



HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEKRAR ÇALIŞMALARI

12 Aşağıda verilen boşluklara “milli“ ve “dini“ olarak uygun şekilde yazalım..

1) Ramazan Bayramı ………… bayramımızdır.        

2) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı …………… bayramımızdır.

3) Zafer Bayramı …………….  bayramımızdır.   

4) Kurban Bayramı …………….  bayramımızdır. 

5) Cumhuriyet Bayramı …………….  bayramımızdır. 

6)   19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı …………….bayramımızdır. 

13 Ayları sırasıyla yazalım.

1.ay:                              5.ay:                        9.ay:

2.ay:                              6.ay:                        10.ay:

3.ay:                              7.ay:                        11.ay:

4.ay:                              8.ay:                        12.ay:

14 Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

Aralık, ocak, şubat ………………………….. mevsiminin aylarıdır.

Haziran, temmuz, ağustos ………………………….. mevsiminin aylarıdır.

Eylül, ekim, kasım ………………………….. mevsiminin aylarıdır.

Mart, nisan, mayıs………………………….. mevsiminin aylarıdır.

15 Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara “ D “ yanlış olanlara “Y “ yazalım. 

……… Kedi, kuş evcil hayvanlardır.

……… Koyun, keçi ahırda yaşar.

……… Timsah, yılan, solucan sürüngen hayvanlardır.

……… Tavuk, kaz ve tavuk kulübede yaşar.

……… Kovan, arıların evidir.

………. Bütün canlılar yaşamak için su ve besine ihtiyaç duyar.


