
Komşularımız
Komşularımız evimizin yakınında oturan ve çoğu zaman ailemizden daha fazla 

görüştüğümüz ve önemli durumlarda yardıma ilk gelen kişilerdir. Bu sebeple komşu-
larımızla iyi geçinmeli, onları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız.

Çocuklar oyun çn heyecanıyla alt komşuları Hall amcayı rahatsız ettklern anlamamış-
lar. Zln çalmasıyla alelernn geldğn düşünerek kapıyı açan Ercan, karşısında Hall 
amcayı görünce yaptıkları hatanın farkına varmış. Ercan, Hall amcadan özür dleyerek 
br  daha gürültü yapmayacaklarına dar söz vermş.

Komşularımıza zarar verecek ve rahatsız edecek fadeler

şaretleynz.

Süper olur Ercan. 
Hadi başlayaım.

Arkadaşlar oyuncakları bırakıp biraz 
yakalamaç oynamaya ne dersiniz?

Yüksek sesle 
televizyon 

izlemek.

Bahçesine 
izinsiz girip bir 
şeyler almak.

Komşudan 
sürekli yiyecek 

bir şeyler 
istemek.

İhtiyaç 
duyduklarında 

yardımcı 
olmak.

Komşumuz evde 
olmadığında 
evlerini takip 

etmek ve 
korumak.

Apartman 
sakinlerinin 

balkondan halı, 
kilim gibi eşyaları 

silkelemesi.

Gürültü 
yapmak.

Hasta 
olduklarında 

ziyaret etmek.
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WORKSHOP
Şeyma, Ahmet, Changr ve Ertuğrul, bugün okulda pusula olmadan yönlern nasıl 

bulacaklarını öğrendler. Öğretmenler hafta sonu herkesn br yöntem kullanarak 

yön bulmayı denemesn sted.

Yönergeler dkkatlce okuyunuz. Kmn hang yöntem denedğn bulunuz. Tablo 
üzernde çocukları kullandıkları yöntemle lşkl görselle brbrne bağlayınız.

ŞEYMA:  Gece olduğunda öğrendğm br yöntem le yönümü bulmaya çalışacağım. 

AHMET:  Haftasonu Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken yönümü bulmam   

 kolay olacaktır.

CİHANGİR: Haftasonu erkenden uyanıyor olmam çok şme yarayacak.

ERTUĞRUL: Hemen doğa gezs planlamalıyım.

                         Toprağı keşfederken yönümü bulmak çn belk küçük dostlarımızdan  

    yardım alırım.
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Eşleştrme 

yaparken çzgler 

brbryle 

kesşmemel ve 

bütün kareler 

kullanılmalıdır.
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Adım - 19 | TEST - 01

1. Aşağıdaki atıkların atılması gerektiği 

kutular hangi seçenekte verilmiştir?

A) Kâğıt - Cam - Metal

B) Kağıt - Cam - Pil

C) Kağıt - Plastik - Metal

2. Hangisi geri dönüşüm hakkında doğ-

ru bir bilgi değildir?

A) Geri dönüşüm ülke ekonomisine 

katkı sağlar.

B) Geri dönüşüm ham madde ihtiya-

cını azaltır.

C) Geri dönüşüm doğanın kirlenmesi-

ne neden olur.

3. Aşağıdaki atıklardan hangisi diğer-

lerinden farklıdır?

A) Yiyecek atıkları

B) Bitkisel yağlar

C) Süresi geçmiş ilaçlar

4. “Kullanılmış kağıtların geri dönüş-

türülmesi ile ............................................” 

cümlesini hangisi ile devam ettirebi-

liriz?

A) ağaçların kesilmesini önlemiş olu-

ruz.

B) kâğıtları bir daha kullanılamaz hâle 

getiririz.

C) paramızı boşa harcamış oluruz.

5. Ayşe: Annem kullanılmış   

   yağları bir pet şişede  

   biriktiriyor.

Begüm: Babam eski telefonlarını 

   atmayıp hatıra olarak  

   saklıyor.

Tuna:  Biz evimizdeki bozulan  

   elektronik aletleri söküp 

   takarak tamircilik   

   oynuyoruz.

Yukarıdaki üç öğrenci de evlerindeki 

atık malzemelerden bahsetmektedir. 

Çocuklardan hangilerinin söylediği 

davranış yanlıştır?

A) Ayşe - Begüm

B) Begüm - Tuna

C) Ayşe - Tuna

    Arkadaşlar, ben ve  İstanbul kıyılarını bırakıp gidemedik. 
İnsanlara neşeli neşeli sesler çıkarıp, havada taklalar attık, 
çocuklara yaklaşıp sevgilerini kazandık ve âdetâ halkın masko

tu haline geldik.

     Fakat her an can korkusuyla karşı karşıyayız, deniz çok kirlenmiş, atılan çöpler
den yönümüzü bile kaybedip, kuzeye gidecekken güneye gittiğimiz oldu. Ama bu
raları iyice öğrenince geceleri, fazla ışıktan yolunu kaybeden göçmen kuşlara, önle
rinden hoplaya zıplaya yüzerek yönlerini bulmalarına yardımcı olmaya başladık.

     Fakat bir gün başıma öyle bir şey geldi ki…

     Boynuma denize atılmış bir ağ dolanmasın mı? Bir türlü kurtulamadım, hatta 
arkadaşım Mofi, yeni tanıştığımız deniz kaplumbağası  ve martı Çığlık
ağları kemirse de başaramadılar. Oradan geçen bir geminin iyiliksever Ahmet Kap
tan’ı, beni ağların içinde çırpınırken görünce hemen geminin güvertesine çekip kur
tardı. Orada bulunan bir gazeteci görüntü alıp haberlere de geçince, bütün İstanbul 
kıyılarında temizlik seferberliği başlatıldı. Simgesi de ağlara dolanmış çırpınan gö
rüntümdü, İstanbul’da meşhur olmuştum, beni tanımayan yoktu artık…

      Denizden tonlarca , ,  ve diğer çöpler çıkarılıp geri dönüşüm 

fabrikalarına yollandı, yepyeni ürünler ve tarım gübresi yapıldı. Hem deniz temiz
lenmiş hem de geri dönüşümle, ekonomiye büyük katkı sağlanmış olmuştu.

     İstanbul’un tertemiz kıyılarında, arkadaşlarımla keyifle yüzerken, her 
geçen gemiye eşlik edip, çocuklara gülücükler atıyorduk. Eee tabi çocuk
lar boş durur mu, ellerinde simit, ekmek ne varsa atıp bizi besliyor ve çok 
mutlu oluyorlardı. İşin garibi biz de ekmek ve simit yemeyi sevmeye başla
mıştık…

     Eğer bizi boğazda görürseniz bize el sallayın 
tamam mı!
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Yukarıdak konuşmada öğrenclern söyledklernn heps doğrudur. Ülkemz ülkesn seven, onun 
çn çalışan ve savaşanlar tarafından günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemzn gelşmes ve bzden 
sonraklere ulaşması çn bzm de sorumluluklarımızı yerne getrmemz ve çok çalışmamız gerekr.

Ülkemin Gelişmesi için Yapmam Gerekenler

Çocuklar şuan 
yaşadığımız ülkemizi 

bizlere kimler 
bırakmıştır?

Mustafa Kemal 
bırakmıştır.

Mehmet Âkif 
Ersoy gibi 

vatanseverler 
bırakmıştır. 

Öğretmenm,
dedelermz savaşa-
rak kazanmış ve bze 

bırakmıştır.

Ülkemzn gelşmes çn yapmamız gerekenler şaretleynz.

Derslerimde başarılı 
olmak için çalışırım.

Sadece kendimi 
düşünürüm.

Tarihi eserlere 
ve kaynaklara 
zarar veririm.

 Yaşım uygun 
olduğunda oy kullanırım.

Doğal kaynakları 
israf etmeden 
kullanırım.

Her ne iş yaparsam 
en iyisini yapmaya 
çalışırım. 
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Aşağıdak soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metne göre Dof ve arkadaşları nerede zaman geçrmektedrler?

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

2. Dof ve arkadaşları nçn kaçmaya başlamışlardır?

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

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

3. Dof ve arkadaşları ne zaman kendlern güvende hssetmşlerdr?

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

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

Aşağıdak çocuğu uygun yoldan güvenl olan oyun alanına ulaştırınız.
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