
 

Aşağıdaki boşlukları renkli yazılan kelimelerden uygun olanıyla doldurun. 

 

 

  

 

a. Çöpümüze attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden 

kullanılabilir. Buna; ………………………. denir. 

b. Kullanılmış ve bitmiş pilleri ………………  ……………….. kutusuna atmalıyız.  

c. Evimizdeki atık yağları biriktirerek …………… …………… toplama 

merkezlerine vermeliyiz. 

d. Geri dönüşüm sayesinde kaynaklarımızda …………………. sağlarız. 

e. Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi atıkları …………. atmamalıyız. 

f. Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin doğaya atılması çevre 

…………………… sebep olur. 

 DOĞADA HAYAT - MİNİ TEST  

1) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz? 

A)  çöp                          B)  kağıt                    C)  plastik 

2) Aşağıda verilen besinlerden hangilerinin tamamı hayvansal besindir? 

A)  et  – biber – limon         B)  ceviz – peynir – et    C)  süt – yumurta – et  

3) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliğidir? 

A)  okumak                      B)  yüzmek                 C)  beslenmek 

4) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi et ile beslenir? 

A)                                 B)                           C)   

ATIK KAĞIT TASARRUF GERİ DÖNÜŞÜM 

ATIK PİL ATIK YAĞ ÇÖPE 
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ÇEVREMİZDEKİ HAYVANLAR 

Aşağıdaki hayvanları yuvaları ile eşleştirelim 

                                                               

                                                                                        

                   

                                                                                                 

                  

                                                                                                              

  

 

ÇEVREMİZDEKİ BİTKİLER 

Aşağıda bitkiler ile verilen bilgilerden doğru olanların başına “D” yanlış 

olanların başına “Y” yazalım. 

( … ) Bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için hava, su, besin ve toprağa 

ihtiyaçları vardır. 

( … ) Yaz mevsiminde havalar ısınır, ağaçlar meyve verir. 

( … ) Doğayı ve çevremizi güzelleştirmek için fidanlar dikmeliyiz. 

( … ) Tüm bitkilerin yaprakları her mevsim yeşil renkli kalır. 

( … ) Güneş bitkilerin yaşamını sürdürmesinde önemlidir. 

( … ) Hava kirliliğini önlemek için fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. 

( … ) Bitkiler çevreye temiz hava vererek havayı temizler. 

( … ) Bitkiler ve hayvanlar sağlıklı yaşam için temiz çevreye ihtiyaç duyar. 



 

                                        GERİ DÖNÜŞÜM 

    Aşağıda verilen atıklardan geri dönüşümü yapılabilen atıkları geri dönüşüm 

kutusuyla geri dönüşümü yapılamayan atıkları çöp kutusu ile çizgi çizerek eşleştiriniz.                        

ATIKLAR 

Kağıt atıklar 

Yemek atıkları 

Plastik atıklar 

Metal atıklar 

Cam atıklar 

Pil atıkları 

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” koyunuz. 

(…) Geri dönüşüm sayesinde su ve toprak kirliliğini önleriz. 

(…) Her tür çöp geri dönüşüme gönderilebilir. 

(…) Geri dönüşüm kaynaklarda tasarrufu sağlar. 

(…) Plastikleri çöpe atmalıyız. 

(…) Pil atıklarını geri dönüşüme göndeririz. 

(…) Yeni ürünler alırken geri dönüştürülebilir olmasına dikkat ederiz. 

(…) Doğayı korumak sadece belediyelerin görevidir. 

Aşağıda verilen atıkların geri dönüştürülebilir olanları işaretleyin. 
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TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇLER 

Aşağıdaki ifadelerin başına doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.  

(..…) İnternette çok zaman geçirebiliriz.    

(..…) Teknolojik araçlar elektrikle çalıştığı için dikkatli kullanılmalıdır. 

(..…) Elektrikli eşyalara ve kablolarına ıslak elle dokunmamalıyız. 

(..…) Elektrikle çalışan eşyaların üzerine su, çay gibi sıvılar dökmemeye dikkat 

etmeliyiz. 

(..…) Kablolar açıkta bırakılmamalıdır. 

(..…) Kurutma makinesini kullanırken büyüklerimizden yardım istemeliyiz. 

GÜVENLİ ALANLAR 

SORU: Aşağıdaki alanlardan hangisi oyun oynamamız için güvenlidir? 

a)                          b)          c) 

 

SORU: Aşağıdaki alanlardan hangisinde oyun oynamak tehlikelidir? 

a)                          b)                        c) 

 

  

SORU: Aşağıdakilerden hangisinin görevi trafiğin akışını düzenlemektir? 

a)                        b)                          c) 

 

1. HAFTA 


