
TASARRUFLUYUM                                     HAYAT BİLGİSİ 

 Evdeki kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik olarak aşağıda verilen         

cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanlaların başına Y yazınız. 
 

(....) Evimizdeki kaynaklar sınırsızdır. 

(....) Bilinçli bir tüketici kaynakları tasarruflu kullanılır. 

(....) Kullandığımız kaynaklar için belli bir bedel öderiz. 

(....) Çocukların evdeki kaynakları tasarruflu kullanmasına gerek 

yoktur. 

(....) Kaynakları kullanırken aile bütçesine göre kaynak 

kullanımına özen göstermeliyiz. 

(....) Kaynaklarımızı ihtiyaçlarımız kadar kullanmalıyız.  

(....) Banyo yaparken ihtiyacımız kadar su kullanmalıyız.  

(....) Her istediğimizi babamıza aldırmamız aile bütçesini etkilemez.  

(....) Ailelerin tasarruf yapması aile bütçesini olumlu etkiler.  

(....) Elektrik, su, doğalgaz evde kullandığımız kaynaklardandır. 

(....) Uyurken lambaları açık bırakmak kaynakların doğru kullanılmasına örnektir. 

(....) Tüketecebileceğimiz kadar yiyecek almak kaynakların doğru kullanılmasına örnektir. 

(....) Evde bulunan klozetin düğmesine ihtiyaç olmadığı durumlarda basmamalıyız. 

Banya yaparken ihtiyacımız kadar su kullanmak.  

Okula ders programı hazırlayıp gitmek.  

Eve aldığımız meyve sebzeleri bozulmadan tüketmeliyiz.  

Evde karar alırken çocuklara da fikri sorulmalıdır.  

Eşyalarımızı özeli kullanmalıyız.  

Evdeki kaynakları ihtiyacımız kadar tüketmeliyiz.  

Aşağıda verilen cümlelerden tasarruf yapmak ile ilgili olan cümleyi işaretleyelim. 



Gereksiz tüketim, savurganlık ve tutumsuzluk........................olarak bilinir.  

Ailenin gelir ve giderlerini gösteren çizelgeye........................denir.  

Her şeyi boş yere ve çok fazla harcayan kişiler........................olarak bilinir.  

Tüketiminde dikkatli davranma isteği, yeterli olduğu kadar kullanma, idareli 

tüketmeye........................denir.  

Evlerimizde su, elektrik, odun, kömür gibi....................kullanırız. 

Kaynakları boşa harcamak........................boşa harcanmasına sebep olur. 

Kullanılan kaynakları belli bir................karşılığında tüketiriz.  

ücret israf savurgan Aile bütçesi 

tasarruf kaynaklar paramızın 

Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız 

Elektrik Su Doğal gaz 

50 tl 

100 tl 

150 tl 

200 tl 

250 tl 

350 tl 

Kaynaklar 

Ücret 

  Elif öğretmen evdeki kaynaklara ödediği ücretleri aşağıda grafik olarak ifade      

etmiştir. Grafikten yararlanarak aşağıda verilen soruları cevaplayalım. 

Elif öğretmen en fazla hangi kaynağı 

tüketmiştir? 

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

Elif öğretmen en az hangi kaynağı tüketmiştir? 

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

Elif öğretmenin hangi kaynağı tasarruflu 

kullanması gerekir? 

...............................................................................
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     :hhocaninsinifi 



  Merhaba arkadaşlar ben Onur. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bugün hayat bilgisi dersinde 

tasarrufluyum konusunu işledik. Öğretmenimiz tasarrufun ne olduğunu anlattıktan sonra 

‘’Evinizde tasarruf için neler yapıyorsunuz?’’ diye sordu. Biraz düşündüm evde tasarruf için 

neler yapıyoruz diye. 

Evimiz çok ısındığında babama doğal gazı biraz kısması gerektiğini söylüyorum. 

Harcama yaparken aile bütçesine dikkat ediyorum. 

Dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakmıyorum. 

Annem bayat ekmekleri köfte yaparak değerlendiriyor. 

Babam gereksiz yere yanan lambaları kapatarak elektrikten tasarruf ediyor. 

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

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

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

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

Babası neler yapıyor? Annesi neler yapıyor? Onur neler yapıyor? 

       Onur’un ailesi tasarruf için neler yapıyor? Metinden yararlanarak cevaplayalım. 

TASARRUF AİLESİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Siz kasım ayında elektrik, su, doğalgaz için ne kadar ücret ödediniz? 

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

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

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

ELEKTRİK 

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

SU 

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

DOĞAL GAZ 

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

Siz tasarruflu bir aile misiniz, Neden? 
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