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Basarsam Ne Olur?
Ayşe görmeden aşağıdaki meyve ve sebzelere 
basarsa ayakkabıları ne renk olur? Ayakkabıları o 
renge örnekteki gibi boya.
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Diğer Yarımı Arıyorum
Aşağıdaki resmi incele. Bu resimdeki meyve ve sebzelerin 
yarılarını örnekteki gibi birleştir.
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Hangi Besinleri Ne Kadar Yersin?  
Aşağıdaki besinlerden hangilerini tanıyorsun? İsimlerini söyle. 
Daha çok yediklerini       ile eşleştir. Neden bu besinleri daha çok 
yiyorsun? Açıkla.
Daha az yediklerini    ile eşleştir.
Neden bu besinleri daha az yiyorsun? Açıkla.
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Sağlıklı Yemek Tabağım
Aşağıda sağlıklı yemek tabağında verilen besinlerin adlarını biliyor 
musun? Sağlıklı yemek tabağı içerisinden sabah kahvaltısı, öğlen 
yemeği, akşam yemeği ve atıştırmalık olarak yediklerini boya. 

Ekteki 4 illüstrasyon bizim çizimimizdir. 
Ayrıca bu iş için 3 shutterstock satın aldık.
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Benim Öğünlerim ve Atıştırmalıklarım 
Aşağıdaki geometrik şekillerin içine sabah kahvaltısında, öğlen ve 
akşam yemeklerinde yediklerin ile ara öğünlerinde tercih ettiğin 
besinlerin resimlerini çiz. Çizdiğin besinlerin isimlerini söyle ve 
istediğin renge boya. 

Öğle 
yemeğinde

Sabah 
kahvaltısında

Akşam 
yemeğinde

Ara
Öğünlerim
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Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarım
Ayşe, Can ve Zeynep sağlıklı yaşamak  istiyorlar. Bunun için 
nelere ihtiyaç duyuyorlar? Onlara ihtiyaçlarını bulmada yardımcı 
olur musun?

Can ZeynepAyşe

Zeynep dişlerini 
temiz ve sağlıklı 
tutmak istiyor. 
Hangilerine ihtiyacı 
var? Uygun renge 
boyar mısın?

Can egzersiz 
yapmayı ve oyun 
oynamayı seviyor. 
Bunları yaparken 
hangilerini 
kullanabilir? Maviye 
boyar mısın?

Ayşe sağlıklı 
ve dengeli  
beslenmek istiyor. 
Neler yiyebilir? 
Resimler arasından 
seçerek kırmızıya 
boyar mısın?
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Diş Doktorum ve Benim Hikâyem 
Diş doktorları dişlerimizin sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı olur. 
Her gün dişlerimizi en az iki kez fırçalamak ve diş ipi kullanmak 
önemlidir. Bu sayfada yer alan resimleri keserek arkadaki boş 
sayfaya sırala. Sıraladığın resimleri kullanarak bir hikaye anlat.
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Dişlerimi Seviyorum. Diş Doktoruma Gidiyorum 
Aşağıdaki resmi incele. Resmi boya. Resimde gördüklerini anlat.  
Diş doktoruna neden gideriz? Diş doktoruna düzenli kontrole 
gitmezsek ne olur? Açıkla.
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Resimdeki Farklılıkları Bulalım
Aşağıdaki resimleri incele. İki resim arasındaki 5 farkı bul. 
Sizin evinizde kahvaltıyı kimler hazırlıyor? Bu resimdeki baba 
ne yapıyor? Anne ne yapıyor? Çocuklar ne yapıyor? Bu resmi 
yeniden çizsen nasıl çizerdin?
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Hangisi Eksik?
Aşağıdaki resmi incele. Resimde gördüklerini anlat. Aradaki 
farkları bul. Hangi mutfakta neler eksik açıkla. Alt resimdeki 
mutfakta eksik olan nesneyi üst resimdeki mutfakta bularak boya.
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Ben Ne İşe Yararım? - 1
Ellerini ne ile yıkarsın? Seçtiğin resmin altındaki şekli istediğin 
renge boya. Boyadığın rengin ve şeklin adını söyle.

Tırnaklarını kesmek için ne kullanırsın? Seçtiğin resmin altındaki 
şekli istediğin renge boya. Boyadığın rengin ve şeklin adını söyle.
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Saçını taramak için ne kullanırsın? Seçtiğin resmin altındaki şekli 
istediğin renge boya. Boyadığın rengin ve şeklin adını söyle.

Ben Ne İşe Yararım? - 2
Dişlerini ne ile fırçalarsın?  Seçtiğin resmin altındaki şekli 
istediğin renge boya. Boyadığın rengin ve şeklin adını söyle.
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Bedenimi Seviyorum - 1
Aşağıdaki resimleri dikkatle incele. Yapılış sırasına göre işaretli 
yerlerden keserek boş bir sayfaya sırala. 



18



19

Bedenimi Seviyorum - 2
Aşağıdaki resimleri dikkatle incele. Yapılış sırasına göre işaretli 
yerlerden keserek boş bir sayfaya sırala. 
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Geri Dönüşüm 
Aşağıdaki kutucuklarda yer alan resimleri incele. Bu resimlerden 
hangileri geri dönüşüm kutusuna hangileri çöp kutusuna 
atılmalıdır? 
Seçtiğin görsellerin isimlerini söyle. Bunları ilgili alana örnekteki 
gibi bir çizgi ile taşı. 
Neden bazılarını çöp kutusuna bazılarını geri dönüşüm kutusuna 
attın? Açıkla.

Geri Dönüşüm Çöp Kutusu

GAZETE
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NOTLAR





Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 
ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.


