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GEREKÇE 

Hayat Bilgisi dersi öğrencinin; yaşamı ile bağ kurmasını, problem çözme gücünü, 

yaratıcılığını aynı zamanda gözlem, araştırma, inceleme yapma becerilerinin geliştirilmesini 

sağlayan dinamik bir derstir. 

Hayat Bilgisi program çıktıları, çocukların deneyim dünyasına uygun olarak birey, 

sağlık, doğa, toplum çerçevesinde seçilmiş ve konular etrafında yoğunlaşmıştır. 

Program çıktıları özellikle çocuğun kendini -birey merkezinde- psikolojik ve fiziksel 

olarak tanıması üzerine odaklanmıştır. Bu türden bir yaklaşım öğrencinin kendiyle ilgili öz-

güven, öz-saygı, öz-denetim ve öz-benlik geliştirerek çevresini anlamlandırmasına yardımcı 

olacaktır.  

 Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda çocukların kendilerini tanımalarına, anlamalarına, 

değerli ve sevilen birer birey olarak hissetmelerine ve içsel gelişimlerini geliştirmelerine 

önem verilmektedir. Bu içsel gelişim öz-değer ve özgüveni destekleyecek birtakım fırsatlar 

(kendi hedeflerini belirleme, değerlendirme ve kendi kişisel davranışlarını yönetebilme) 

sunar. Ayrıca öz-yeterlilik duygusunun geliştirmesi ile çocukların kendi kişisel denetimini 

sağlama, hareketlerini, kararlarını kontrol edebilme, kendi başına öğrenebilme imkânı 

sağlanmış olur. Hazırlanan Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda, çocukların kişisel özelliklerinin 

ve becerilerinin geliştirmesi (duygularını yönetebilme, çatışmaları çözebilme ve yeni 

durumlarla başa çıkabilme) ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca bu programda çocukların alacakları 

karar ve davranışlarla kendi sağlıklarından sorumlu olduklarının bilincinde olmaları 

amaçlanmıştır. Gelişmiş iletişim becerilerine sahip çocuklar, saygı göstermeyi, değer vermeyi 

ve anlayışlı olmayı öğrenirler. Öğrenciler kişiler arası gelişim sağlandığında daha kolay ilişki 

kurabilir ve bunu sürdürebilir ayrıca insan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin önemli bir 

erdem olduğunun bilincinde olurlar. Programda, öğrencilerin sosyal ilişkilerde diğer 

insanlara değer vermeyi ve sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi ana hedefler arasındadır.  

Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda öğrencilere, bireysel farklılıklarını, 

gelişim özelliklerini ve yeteneklerini göz önüne alan; fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel 

yönden sağlıklı gelişimlerini destekleyen eğitim fırsatları yaratılmalıdır. Çocukların sağlıklı bir 

birey olarak gelişimine fırsat tanımak için yaşadığımız çağ ve ülke gerçekleriyle çocukların 

ihtiyaçlarını dikkate alan, aile katılımını destekleyen, öğrenciyi merkeze alan, toplumun 
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ihtiyaçlarını önemseyen, her çocuğun bireysel farklılıklarını gözeten ve geliştirilmesini 

destekleyen bir hayat bilgisi programının geliştirilmesi ülkemiz için bir gereklilik olmuştur.  

AMAÇ 

Bu programın amacı, kendini tanıyan ve seven, tehlike ve istismardan korunabilen, 

sağlıklı ve düzenli yaşama alışkanlığı kazanmış, iletişim becerileri gelişmiş, çevresindeki olgu 

ve olayları gözlemleyen, duyarlı olan, problem çözen, sorumluluklarını bilen, etik ve estetik 

duygusu gelişmiş, tutumlu, ülkesini seven, haklarının farkında olan bireyler yetiştirmektir. 

PROGRAM ÇIKTILARI 

1. Kendini tanır ve öz-denetimini sağlar.  

2. Kendine ilişkin öz- benlik, öz-saygı ve öz-güven geliştirir. 

3. Kendini tehlike ve istismardan koruma yollarını açıklar. 

4. Trafik kurallarını kavrar ve bu kurallara uyarak güvenliğini sağlar. 

5. Vücudunu tanır ve sağlığını koruma sorumluluğunun önemini açıklar. 

6. Kendini ifade eder, ailesi, arkadaşları ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurar. 

7. Doğa olaylarının yaşam üzerine etkilerini kavrayarak doğaya ve çevreye zarar verecek 

davranışlardan kaçınır, çevresini güzelleştirir.  

8. Kendine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirir 

9. Parasını ihtiyaçlarına göre hesaplı harcar, eşyaları ekonomik olarak kullanır, korur ve 

israfın doğal kaynakları tüketebileceğinin farkına varır. 

10. Farklı meslek gruplarını tanır. 

11. Ülkesinin vatandaşı olmaktan gurur duyarak kültürünü benimser, sahip çıkar ve farklı 

kültürlere saygı duyar. 

12. Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimser.  

13. Ülkesinin önde gelen sporcu, yazar ve sanatçılarını tanır. 
14. Atatürk ilke ve devrimlerini benimser, Kıbrıs Türk Liderlerini tanır.
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Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Dağılımı 

Program çıktıları 
Öğrenme Çıktıları 

Birinci sınıf İkinci Sınıf Üçüncü Sınıf 

1. Kendini tanır ve öz-denetimini sağlar.  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4,1.1.5,1.1.6, 
1.1.7,1.1.8,1.1.9 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 

3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9  

2. Kendine ilişkin öz- benlik, öz-saygı ve öz-güven geliştirir. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4,1.1.5, 
1.1.6,1.1.7,1.1.8,1.1.9 

2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 
2.1.5, 2.1.6, 

3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9 

3. Kendini tehlike ve istismardan koruma yollarını açıklar 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 
1.2.16, 1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3,  

2.1.6, 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 

3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9, 
3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 

4. Kuralları kavrar ve bu kurallara uyarak güvenliğini sağlar. 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 
1.2.15, 1.4.1, 

2.1.7, 2.1.8, 
2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7, 2.2.8, 
2.2.12, 

3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6,  
3.2.17, 3.2.18, 
3.2.19, 3.4.1, 
3.4.2, 3.4.3, 
3.4.4, 3.4.5, 

5. Vücudunu tanır ve sağlığını koruma sorumluluğunun önemini açıklar. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 
1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 
1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 

2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 
2.2.7,2.2.8, 
2.2.9, 2.2.10, 

3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 
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1.2.16, 1.3.7,  2.2.11, 2.2.12, 
2.2.13, 
2.2.14,2.2.15, 
2.2.16,  2.2.17, 
2.2.18, 2.3.11, 

3.2.11, 3.2.12, 
3.2.13, 3.2.14, 
3.2.15, 3.2.16, 
3.2.17, 3.2.18, 
3.2.19, 3.4.20, 

6. Kendini ifade eder, ailesi, arkadaşları ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurar. İletişim ve 
ulaşım araçlarını tanır ve kullanır 

1.1.7, 1.4.4, 1.4.5, 1.4 
6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 
1.4.10, 1.4.11,1.4.12, 
1.4.18, 1.4.20, 

2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 2.4.4, 
2.4.5, 2.4.6, 
2.4.21,  

3.4.6, 3.4.7, 
3.4.8, 3.4.9, 
3.4.10, 3.4.12, 
3.4.14, 3.4.24, 
3.4.38,  

7. Doğa olaylarının yaşam üzerine etkilerini kavrayarak doğaya ve çevreye zarar 
verecek davranışlardan kaçınır, çevresini güzelleştirir.  

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 

2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 
2.3.7, 2.3.8, 
2.3.9, 2.3.10, 
2.3.12, 

3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 
3.3.10, 3.3.11, 
3.3.12, 3.4.1, 
3.4.2, 3.4.15, 
3.4.16, 

8. Kendine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirir 1.1.13, 1.2.8, 1.2.9, 
1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 
1.2.13, 1.2.14, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.4.19, 

2.1.7, 2.1.8,  
2.2.3, 2.2.4, 
2.2.13, 2.2.14, 
2.2.15, 2.2.16, 
2.2.17, 2.2.18, 
2.3.10, 2.3.11, 
2.3.12, 2.4.20, 
2.4.21,  

3.2.4, 3.2.5, 
3.2.6, 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.6, 
3.4.10, 3.4.11, 
3.4.12, 3.4.20, 

9. Parasını ihtiyaçlarına göre hesaplı harcar, eşyaları ekonomik olarak kullanır, korur 
ve israfın doğal kaynakları tüketebileceğinin farkına varır. 

1.1.14, 1.4.13, 1.4.14, 
1.4.15, 1.4.16, 

2.1.9, 2.4.9, 
2.4.10, 2.4.11, 

3.4.13, 3.4.21, 
3.4.22, 3.4.23, 
3.4.28, 3.4.29, 
3.4.30, 3.4.31, 
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3.4.32,  

10. Farklı meslek gruplarını tanır. 1.4.16, 1.4.17, 2.4.12, 2.4.13, 3.4.31, 3.4.32, 

11. Ülkesinin vatandaşı olmaktan gurur duyarak kültürünü benimser, sahip çıkar ve 
farklı kültürlere saygı duyar. 

1.3.8, 1.4.20, 1.4.21, 
1.4.22, 1.4.23, 

2.3.2,2.4.7, 
2.4.8, 2.4.17, 
2.4.18, 2.4.19, 
2.4.20, 2.4.21, 

3.4.17, 3.4.18, 
3.4.25,3.4.26, 
3.4.27, 3.4.33, 
3.4.34, 3.4.35, 

12. Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimser.  1.1.4, 1.4.19, 2.4.14, 2.4.15, 
2.4.21, 

3.4.19, 3.4.21, 
3.4.22, 3.4.23, 
3.4.36, 3.4.37, 

13. Ülkesinde ve dünyada önde gelen sporcu, yazar ve sanatçılarını tanır.  2.4.16, 3.4.25, 3.4.26, 
3.4.42, 

14. Atatürk ilke ve devrimlerini benimser, Kıbrıs Türk Liderlerini tanır. 1.4.24, 1.4.25, 1.4.26,  2.4.22, 2.4.23, 3.4.39, 3.4.40, 
3.4.41, 
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BİREY 

BİREYSEL 
GELİŞİMİM 

BEN VE 
TOPLUM 

SAĞLIĞIM 

BEN VE 
DOĞA  

İÇERİK 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hayat Bilgisi Programı dört temel öğrenme alanı üzerine kurulmuştur. Bu alanlar: 

bireysel gelişim, sağlığım, ben ve doğa ve ben ve toplum olarak isimlendirilmiştir. Hayat 

Bilgisi Programı’nda bireyin yaşına ve gelişim özelliklerine uyumlu olarak edineceği bilgi ve 

beceriler belirlenen bu öğrenme alanlarında verilmiştir.  
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DÜZEY: 1. SINIF 
1. ÖĞRENME ALANI: BİREYSEL GELİŞİM 

Program 
çıktı 

ilişkisi 
İçerik Öğrenme Çıktıları Açıklama 

Temel 
Kavramlar 

Ara 
Disiplinler 

Beceriler 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim  

1.1.1 Fiziksel ve duygusal 
özelliklerini açıklar  

 

Fiziksel ve duygusal özelliklerini fark 
ederek kendini tanıması ve 
tanıtması üzerinde durulacak. 
 

 Fiziksel özellikleri yönünden: 
Saç rengi, göz rengi, boy, kilo, 
cinsiyet, ayakkabı numarası vb. 

 Duygusal özellikleri 
yönünden: 

        Neşeli, hareketli, sessiz sakin,   
        öfkeli, şakacı, uysal vb. 

Bedensel 
değişim 
Fiziksel 
değişim 
Duygu 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 
 
 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim 
 

1.1.2 İlgi duyduğu alanları 
açıklar 

Öğrencinin ilgi duyduğu alanların 
neler olduğu üzerinde konuşulacak. 
 

 Yapmaktan zevk aldığı/ 
yapmaktan hoşlanmadığı 
etkinlikler 

 Sevdikleri /sevmedikleri  
  

  Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim 

1.1.3 İnsanlar arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları 
açıklar 

Bireyler arasındaki benzerlik ve 
farklılıkların doğal olduğu üzerinde 
durulacak. 
 

 
Benzerlik 
Farklılık 
 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim 

1.1.4 Kendisi ile diğer 
bireyler arasındaki 

Arkadaşlarıyla benzer ve farklı 
yönlerini keşfetmeleri sağlanarak 

Hoşgörü 
 

 Kişisel ve 
Sosyal 
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PÇ. 12  benzerlik ve farklılıkları 
açıklar 

herkesin farklı özelliklerinin 
yaşamına renk kattığına 
değinilecek. 
 

Yetkinlik 
 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim  
 

1.1.5 Hayallerini ifade eder 
 

Hayallerinin ve tercihlerinin 
belirlenmesi üzerinde durulacak. 
 

 Kısa/ uzun vadeli hayaller 
kurma(Teneffüs, hafta sonu 
vs.) 
 

Gelecek 
Hayal 
Kurma 
Planlama 

 Yaratıcı 
Düşünme 
Kişisel- 
sosyal 
Yeterlik 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim  
 

1.1.6 Duyu organları 
aracılığıyla 
çevresindeki kişi nesne 
ve olaylar arasındaki 
ilişkileri açıklar 

Duyuları aracılığıyla çevresinde 
gelişen olgu olay ve nesnelerin 
yaşamı üzerindeki etkilerinin 
farkına vardırılarak,  yaşamını ona 
göre düzenleyerek kendini 
koruyabilmesi üzerinde durulacak. 
 
 

 Trafik ve 
Güvenlik 

Kişisel ve 
sosyal 
Yeterlik 

PÇ. 1  
PÇ. 2 
PÇ. 6 
 

 
Bireysel 
gelişim  

1.1.7 Karşılaştığı bir durum 
ya da sorunla ilgili 
duygu ve düşüncelerini 
özgürce ifade eder 

İhtiyaç duyduğu zaman çekinmeden 
yardım isteme becerisinin 
geliştirilmesi üzerinde durulacak. 
 

 Durumlar ve olaylar 
karşısında düşüncelerini, 
görüşlerini ve hissettiklerini 
çekinmeden (kırıcı olmadan) 
ifade edebilme 
 
 
 

 
Ben dili  
Sen dili 
 

 Kişisel ve 
Sosyal  
Yeterlik 
İşbirliği 
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PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim 

1.1.8 Değişimin kendi yaşamı 
üzerindeki etkilerini 
açıklar 

 
 

Değişimin doğal bir süreç olduğu 
üzerinde durulacak.  
 

 Büyüme sonucunda  
bedensel değişikliklerin 
olması, 

 Bedensel değişim 
sonucunda ise ayakkabıların 
ve giysilerin küçülmesi vb.  

 

Değişim  
Büyüme 
Arkadaşlık 
Bedensel 
değişim 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 
Problem 
çözme 

PÇ. 3 
PÇ. 4 

Bireysel 
gelişim  
 

1.1.9 Çevresel tehlikeleri 
fark eder 

1.1.10 Tehlikeli durumlara yol 
açan etmenleri açıklar 

1.1.11 Tehlike ve istismardan 
korunma yollarını 
açıklar 

 

Tehlike ve istismara neden olan 
durumlar ve kendini bu 
tehlikelerden koruma yolları 
üzerinde durulacak. 
  

 Kaybolma, yalnız kalma, 
rahatsız edici dokunuşlar, 
saklanması zor sırlar, 
kendini endişeye sokan 
rahatsız edici duygular, 
tanımadığı kişilerden gelen 
teklifler,  güvenli olmayan 
yerler  

 Tehlikeli durumlarda 
yapılacaklar (aile, öğretmen, 
polis vb.) 

 

Güvenlik 
Tehlike  
 
 

Güvenlik Problem 
Çözme 
 

PÇ. 8 Bireysel 
gelişim 
 
 

1.1.12 Davranışlarında etik 
kurallara uymanın 
önemini kavrar 

Etik davranışların neler olabileceği 
konusunda farkındalık yaratılarak 
arkadaşları, ailesi ve yakın 
çevresiyle ilişkilerinde etik 

Etik 
davranış 
Güvenirlik  
Dürüst 

Dayarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
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değerlerin gözetilmesi üzerinde 
durulacak. 
  

 İyi ve kötü davranışlar, 

 Verilen sözün tutulmasının 
önemi, 

 Güvenilirlik, dürüstlük, 
doğruyu söyleme, 

 Başkalarının sırasına saygı 
gösterme,  

 Başkasının fikrini veya 
ürettiğini üstlenmeme, 

 Başkalarının eşyalarını 
kullanırken izin isteme ve 
kişisel alanına saygı 
gösterme, 

 Oyun oynarken, spor 
yaparken hileye 
başvurmama, kazanmak 
kadar kaybetmenin de doğal 
olduğu vb. 

 

Söz vermek 
 

PÇ. 9 
 

Bireysel 
gelişim 
Ben ve 
Toplumla da 
ilişkilendirile
bilir.  

1.1.13 Zaman yönetiminin 
önemini kavrar 

Programlı olmanın önemine 
değinilecek. 

 Yapacağı işleri öncelik 
sırasına göre planlama ve 

 Gerekli planlamayı yaparak 
oyuna, okula, aileye ve diğer 
etkinliklere yeterli zamanın 
kalacağının farkındalığı 
kazandırılacak. 

Planlı olmak   
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2. ÖĞRENME ALANI: SAĞLIĞIM 

PÇ. 5 Sağlığım 
 

1.2.1 Vücudunu güçlü ve 
sağlıklı tutma yollarını 
açıklar 

 

Düzenli uyku, dinlenme, düzenli 

egzersiz yapma, doğru duruş 

üzerinde durulacak. 

 
Düzenli su içme, katkı maddesi 
içeren besinlerden uzak durma, 
doğal yollardan beslenmenin 
önemine değinilecekve dengeli 
beslenme ile ilişki kurulacak. 

Doğru 

duruş, 

Dengeli 

Beslenme,K

atkı 

maddesi 

(doğal 

olmayan 

tatlandırıcıl

ar, 

koruyucular

, gıda 

boyaları) 

 Sağlığını 

koruma 

PÇ. 5 Sağlığım 
 
Bireysel 
gelişim 
İlişkili çıktı: 
1.1.10; 1.1.11 

1.2.2 Kendinin ve 
başkalarının güvenliği 
için dikkat etmesi 
gereken kuralların 
farkında olur.  

1.2.3 Vücuda zarar verici 
davranışların getireceği 
sonuçları kestirir. 

 

Okulda, sınıfta ve okul dışında hem 
kendinin hem de başkalarının 
vücuduna zarar verecek 
davranışların neler olabileceği 
üzerinde durulacak. 
Kendi ve başkalarının vücudunun 
neden önemli olduğu açıklanarak, 
zararlı hareket ya da durumların 
neler olduğunun belirlenmesi 
üzerinde durulacak. 

   

PÇ. 3 
PÇ. 5 

Sağlığım 
(güvenlik) 

1.2.4 Basit yaralanmalarda 
yapılması gereken 
işlemleri açıklar. 

İlk yardımda, özellikle kanamalı 
durumlarda hijyen koşullarının 
sağlanması. 
Örneğin, arkadaşının kanayan 
yarasına çıplak elle dokunulmaması 

İlk yardım Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
çözme 
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gerektiği üzerinde durulacak 

PÇ. 5 Sağlığım  1.2.5 Besinleri sınıflandırır Yiyecekleri hayvansal ve bitkisel 
olarak sınıflandıracak. 

Bitkisel 
yiyecek 
Hayvansal 
yiyecek 

  

PÇ. 5 Sağlığım  1.2.6 Yiyeceklerin insan 
yaşamı üzerine 
etkilerini açıklar 

Aşırı yağ, şeker içeren besinleri, 
yapay gıda maddeleri içeren 
gıdaları tüketmenin obeziteye 
neden olabileceği üzerinde 
durulacak. 

Obez 
Obezite 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım  1.2.7 Beslenmede dengeli, 
düzenli ve ölçülü 
olmanın önemini 
açıklar 

Dengeli beslenme ihtiyacı, yeterli 
miktarda sıvı (su) alımının önemi, 
kimileri için sağlıksız (alerji durumu) 
olan besinin kimileri için sağlıklı 
olduğu konusunda farkındalık 
yaratılması üzerinde durulacak 

Besin 
piramidi 
 
Dengeli 
beslenme 
 
Alerji 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım 1.2.8 Yiyecek hazırlarken 
temizlik kurallarına 
uymanın önemini 
açıklar. 

 

Yıkanması, kesilecekse kesilen yerin 
veya aletin temizliği, bazı 
maddelerin kolayca bozulabileceği, 
yiyeceklerin belli bir sürede 
tüketilmesi gerekliliği, açıkta satılan 
yiyecekler gibi konulara değinilecek. 

Temizlik 
 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 1.2.9 Temel hijyen kurallarını 
uygular. 

 

Kişisel hijyenin önemi üzerinde 
durulacak. giysilerini koruma, 
dişlerini düzenli fırçalama, el 
yıkama, vücut temizliği vb. 

Kişisel 
hijyen 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım 1.2.10 İlaçların kullanılma Vücuda ilaç almanın ancak doktor Doz  Trafik ve  
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PÇ. 8 koşullarını açıklar. 
1.2.11 İlaçların yanlış 

kullanılmasının 
getireceği zararları 
tahmin eder. 

kontrolünde ve belirtilen dozlarda 
olabileceği kendi kararımızla veya 
doktor olmayan kişilerin önerileri 
ile ilaç almanın yanlış olduğu 
üzerine durulacak. 
 

İlaç Güvenlik 

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 1.2.12 Bulaşıcı hastalıklardan 
korunma yollarını 
sıralar. 

İnsandan insana bulaşabilecek 
hastalıkların neler olduğu, bulaşıcı 
hastalıkların hangi yollardan 
bulaştığı üzerinde durulacak. 
Hastalıkların yayılmasının 
önlenmesi için alınması gereken 
basit tedbirler üzerinde durulacak. 
Örneğin dinlenme, el hijyeni, 
arkadaşlarına fazla yaklaşmama, 
kişisel eşyalarını (mendil, bardak, 
vs.) paylaşmama gibi durumlara 
dikkat ederek hem kendi hem de 
arkadaşının sağlığını korunmak için 
alınabilecek önlemler olduğu 
üzerinde durulacak. 

Bulaşıcı 
hastalık  
Hijyen 
 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ.5 
PÇ 8 

 

Sağlığım 
(güvenlik) 
Toplumla da 
ilişkilendirilir.  

1.2.13 Acil yardım 
numaralarının insan 
yaşamı açısından 
önemini kavrar. 

1.2.14 Acil yardım 
numaralarını bilir 

1.2.15 Acil bir durumda 
ulaşabileceği yakın 
çevresindeki kişilerin 
iletişim bilgilerini 

Acil durumlarda hangi kurum ve 
kişilerden yardım alınabileceği ve 
bunların iletişim numaraları 
üzerinde durulacaktır. 155, 112, 
199, 177… 
Acil yardım numaraları, hangi 
durumlarda arandıkları ve bu 
numaraların gereksiz yere meşgul 
edilmemesinin önemi üzerinde 
durulacak. 

Tehlike  
Acil durum 
Trafik 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 
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edinir. 
 

Acil bir durumda ulaşılması gereken 
kişinin (Anne, baba, abi, abla,  
velisinin…) adını telefon numarasını 
ve adresinin bilinmesi ve önemi 
üzerinde durulacak. 

3. ÖĞRENME ALANI: BEN VE DOĞA 

PÇ.7 Ben ve Doğa  1.3.1 Gök cisimlerini tanır 
 
 
 
 

1.3.2 Gece ve gündüz 
oluşumunu açıklar 

Uzay, Ay, yıldız, dünya ve güneşten 
söz edilecek. 
 
 
 
Dünyanın kendi çevresinde 
dönmesini bir simülasyonla veya bir 
model üzerinde gözlemlenmesi 
sağlanacak ve bunun sonucunda 
gece ve gündüz oluşumu 
açıklanacak. 
 
 
 

Ay, yıldız, 
dünya, 
güneş, gök 
cismi, uzay 
 
Gece 
/gündüz 

  

PÇ.7 Ben ve Doğa   1.3.3 Mevsimlerin 
özelliklerini açıklar 

Doğa olayları, mevsimler, 
mevsimlerin özellikleri açıklanacak. 

Mevsim 
Rüzgar 
Fırtına  
Sis 
 

  

PÇ.7 Ben ve Doğa 
 

1.3.4 Yağış çeşitleri ve 
aralarındaki ilişkileri 
açıklar 

Yağış çeşitleri açıklanacak. Yağmur 
Kar 
Dolu 

  

PÇ.7 
PÇ 8 

Ben ve Doğa  
 
 

1.3.5 Düzenli ve düzensiz 
çevrenin kendi 
yaşamına etkilerini 

Düzenli bir çevrenin nasıl olması 
gerektiği üzerinde durulacak. 
Güzel, temiz, düzenli bir çevrede 

  Eleştirel 
ve 
yaratıcı 



 
17 Temel Eğitim Hayat Bilgisi Dersi 1-3 Sınıflar Öğretim Programı 

açıklar yaşamanın etkileri konusunda 
farkındalık yaratılacak. 
Örneğin sınıfın temizlenmesi, temiz 
tutulması, 
çiçek yetiştirmesi, çiçeklerin 
bakımını yapması vs. 

düşünme 

PÇ.7 
PÇ. 8 

Ben ve Doğa  1.3.6 İnsanın çevresiyle 
etkileşiminin doğal 
yaşam üzerindeki 
etkilerini açıklar 

İnsanın içinde yaşadığı çevreyle 
etkileşim içinde olduğu üzerinde 
durulacak.  
Örneğin, çevreyi kirletmenin 
sonuçta hem kendini hem de diğer 
canlıları etkilemesi gibi. 
İnsan, hayvan ve bitkilerin 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
birbirlerine ihtiyacı olmasına 
değinilecek. 

Çevreyle 
etkileşim 

 Problem 
Çözme 

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Ben ve Doğa  
(Güvenlik) 

1.3.7 Deprem anında 
yapılabilecekleri 
uygular 

Okulda ya da sınıfta, deprem 
anında yapılması gerekenler 
açıklanarak, uygulanacak. 

Acil durum 
planı 
Deprem 
Hayat 
üçgeni 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 

4. ÖĞRENME ALANI: BEN VE TOPLUM 

PÇ. 3 
PÇ. 4 

Ben ve 
Toplum  
 

1.4.1 Yakın çevresindeki 
tehlikeli yerleri, 
durumları açıklar. 

 
 
 

Kaldırımda, kavşakta ve yollarda 
yaya veya bisikletli olarak uyulması 
gereken kurallar, yarım 
inşaatlardaki tehlikeler,  
Kazı ve yol çalışmaları,  
Levha ve işaretlere dikkat edilmesi 
gerektiği üzerinde durulacak 

Tehlike  
Uyarı 
levhası  
Kavşak 
Kaldırım  
 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 3 Ben ve 
Toplum 

1.4.2 Zorbalık ve şiddetle 
karşılaşıldığında 

Okul içi şiddet, zorbalık 
durumlarında kime başvuracağını 

Zorbalık Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 
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(güvenlik) 
 
Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirile
bilir. 

başvurulacak kişi ve 
kurumları açıklar 

 
 

öğrenmesi ve bu durumda yapması 
gerekenler üzerinde durulacak.   
(Sınıf kuralları işlenirken, orada 
geçen kurallarla ilişkilendirilecek) 

 
 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  
 
 

1.4.3 Hatalı davranışın 
telafisinde özür 
dilemenin önemini 
kavrar 

 

İnsanların hata yapabileceği, hata 
yapılan durumlarda özür dilemenin 
gerekliliği üzerinde durulacaktır. 

Hata  
Özür 
dilemek 

  
İşbirliği 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  
 

1.4.4 Özrü kabul etmenin bir 
nezaket ve uzlaşı 
davranışı olduğunu 
fark eder 

Hatalı davranışını kabul ederek özür 
dileyen bir kişinin özrünü kabul 
etmenin olumlu bir özellik 
olduğuna değinilecek. 

Nezaket 
(kibar olma) 
Uzlaşı 
(anlaşma/ 
barışma) 

  
İşbirliği 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum   
 
 

1.4.5 Kendini ifade etmenin 
yollarını keşfeder 

Dil,  beden dili, drama, resim, 
müzik, jestler, mimiklerin insanlarla 
iletişim kurma yollarından olduğu 
üzerinde durulacak. 

Beden dili 
Dil 
Mimikler  
 

 Problem 
çözme 
Eleştirel 
düşünme 
işbirliği 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  
 

1.4.6 Etkin dinlemenin 
önemini açıklar. 

Etkin dinlemenin önemi ve 
gerekliliği üzerinde durulacaktır. 
İnsanların etkin bir şekilde nasıl 
dinlendiği örneklerle gösterilip sınıf 
atmosferi içinde uygulanacak  
(sorular sorma, başıyla onaylayarak 
arkadaşını dinlediğini gösterme, göz 
teması kurma...). 

Etkili 
dinleme 

 Okuryaza
rlık 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  

1.4.7 Empati kurmanın insan 
ilişkileri açısından yeri 

Kendini bir başkasının yerine koyup 
düşünmenin birçok sorunu ortadan 

Empati  Kişisel ve 
Sosyal 
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 ve önemini açıklar kaldıracağı farkındalığı yaratılacak. 
 

Yetkinlik 
İşbirliği 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  

1.4.8 Nezaket ve saygı 
kurallarını keşfeder 

1.4.9 Nezaket kurallarına 
uymanın kişilerarası 
iletişim açısından 
önemini açıklar. 

İnsanların adının doğru söylenmesi, 
başkalarının kişisel eşyalarına saygı 
duyulması, nezaket ve görgü 
kurallarının kullanılmasının 
üzerinde durulacak. 

Nezaket 
Görgü 
kurallar 

  
İşbirliği 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  

1.4.10 Başlıca iletişim 
araçlarını açıklar 

1.4.11 Teknolojinin iletişim 
araçlarının gelişimi 
üzerindeki etkilerini 
açıklar 

 

Basın,  radyo, TV, bilgisayar 
internet, telefon, gibi iletişim 
araçlarına değinilecek. 
Geçmişten günümüze iletişim 
teknolojilerinde meydana gelen 
değişimin fark ettirilecek ve bilgi 
edinme için farklı iletişim araçları 
olduğuna değinilecek. 

İletişim 
araçları 

  

PÇ. 9 Ben ve 
Toplum 
 
 

1.4.12 Kaynakları ekonomik 
kullanmanın önemini 
fark eder 

Bilinçli kaynak kullanımı, israf gibi 
konulara değinilecek. 
Örneğin; 
Yiyecek  
Elektrik 
Su 
Kâğıt vb… 
Kaynakları bilinçli kullanmanın aile 
bütçesine katkısı üzerinde 
durulacak. 

İsraf  
Bilinçli 
kaynak 
kullanımı 
Aile bütçesi 

 
Ekonomik 
Katılım 

 

PÇ. 9 Ben ve 
Toplum  

1.4.13 Bilinçli tüketicinin ayırt 
edici özelliklerini 
açıklar 

Bir ürünü satın alırken ihtiyacı olup 
olmadığı, bütçesine uygun olup 
olmadığı, ürünler üzerindeki kalite 
işaretlerini algılamaya değinilecek. 
Ör: alış veriş listesi yapma vs 

Bilinçli 
tüketici 

 
Ekonomik 
Katılım 

 
Problem 
Çözme 
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PÇ. 9 Ben ve 
Toplum  

1.4.14 Paranın bilinçli 
kullanılmasının 
önemini tartışır 

Cep harçlığını harcarken planlı 
davranmanın önemi üzerinde 
durulacak. 
Aile bütçesi açıklanacak. 
Tasarruf yaparak para biriktirmenin, 
daha büyük harcama gerektiren 
ihtiyaçları karşılamaya imkân 
sağlayacağı üzerinde durulacak. 

Tutumluluk 
Tasarruf 
Aile bütçesi 
Tüketici 

 
 
Ekonomik 
Katılım 

 
Problem 
Çözme 

PÇ. 9 
PÇ. 10 

Ben ve 
Toplum  

1.4.15 Para kazanmak için 
çalışmak gerektiğini 
açıklar 

 

Nasıl para kazanıldığı, iş yaşamı ve 
meslekler ve açıklamaları üzerinde 
durulacak. 
Paranın tanımlanması ve işlevi 
açıklanacak. 

Meslek 
İs yaşamı 

 
Ekonomik 
Katılım 

 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum  

1.4.16 Arkadaşlığın önemini 
açıklar 

 

Arkadaşlığın insan yaşamındaki 
önemi üzerinde durulacak.  
Ör. Arkadaşlarla geçirilen keyifli 
zamanın önemi, Sır saklama, 
arkadaşını sevmesi, yalan 
söylememesi, arkadaşıyla 
oynaması, arkadaşına yardım 
etmesi… 

Arkadaş   

PÇ. 8 
PÇ. 12 

Ben ve 
Toplum  

1.4.17 Toplum içinde birlikte 
yaşamanın gerektirdiği 
kurallara uymanın 
önemini açıklar 

Örneğin tiyatro oyunu izlerken 
sessiz olunması, cep telefonunun 
kapalı olması, trafikte kurallara 
uyma, saygı gösterme, deniz 
kenarında, piknik alanında çevreyi 
temiz tutma ,toplu taşıma 
araçlarında (otobüs vs.) kurallara 
uyma… 

Görgü 
kuralları 

 
Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 6 
PÇ. 11 

Ben ve 
Toplum  

1.4.18 Aile üyeleri arasındaki 
ilişkileri açıklar 

Çekirdek aile tanıtılacak. 
 

Anne 
Baba 

  



 
21 Temel Eğitim Hayat Bilgisi Dersi 1-3 Sınıflar Öğretim Programı 

Evinde yaşayan aile bireyleri 
tanıtılacak. 
 
Aile bireyleri hakkında konuşulacak. 
 
Aile içi yardımlaşma ve güven 
üzerinde durulacak. 
Aile bireyleri arasında iletişim, 
işbirliği, aile ile yapılabilecek 
eğlenceli faaliyetler üzerinde 
durulacak. 

Kız Kardeş 
Erkek 
Kardeş 
Çekirdek 
aile  
Geniş aile  
Amca dayı 
hala teyze 
yenge 
yeğen 
kuzen nene 
dede 
büyükbaba 
büyükanne 
Babaanne 
anneanne 

PÇ.11 Ben ve 
Toplum  

1.4.19 Yaşadığı ülkenin başlıca 
coğrafi özelliklerini 
tanır 

 Kıbrıs’ın ada oluşu,  dağları, doğal 
güzellikleri, adaya özgü hayvanlar 
ve bitkiler açıklanacak 

Ada  
Dağlar 
Bitkiler 
Hayvanlar 

  

PÇ.11 Ben ve 
Toplum  

1.4.20 Ülkesinin başlıca 
kültürel özelliklerinin 
farkında olur 

Gelenek ve göreneklerimizin neler 
olduğuna değinilecek. Tarihi yerler, 
yemekler, oyunlar vb. konulara 
değinilecek. 

Kültür  
Kültürel 
farkındalık 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 

 

PÇ 11 Ben ve 
Toplum 

1.4.21 Ülkesinin temel 
sembollerini tanır 

 
1.4.22 Bir yurttaş olarak 

ulusal gün ve 
etkinliklere katılımın 
anlamını açıklar 

KKTC’de yaşadığına vurgu yapılacak. 
Milli günler, etkinlikler,  kutlamalar 
aktivitelere katılmanın getireceği 
birlik bütünlük üzerinde durulacak. 
Milletini, Milliyetini, Dinini, Bayrağı, 
Milli Marşı’nı, Başbakan’ın adı, 
Cumhurbaşkanı’nın adı, başkentin 

KKTC 
Ülke 
Milli Gün  
Bayram  
Dini bayram 
Milli marş 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 
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adı, şehirleri kimlik kartı vs. gibi 
konulara değinilecek. 

PÇ. 14 Ben ve 
Toplum 

1.4.23 Rauf Raif Denktaş’ın 
ülkemiz için yeri ve 
önemini açıklar 

Rauf Raif Denktaş’ın kim olduğu ile 
ilgili bilgi verilecek. 
Tarihimiz açısından önemi, ülkemiz 
için yaptıkları üzerinde durulacak. 
Rauf Raif Denktaş ile ilgili araştırma 
yaptırılacak. 

Birinci 
Cumhurbaş
kanı 
KKTC 
 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 

 

PÇ. 14 Ben ve 
Toplum  

1.4.24 Dr. Fazıl Küçük’ün 
ülkemiz için yeri ve 
önemini açıklar 

 

Dr. Fazıl Küçük’ün kim olduğu ile 
ilgili bilgi verilecek, ülkemiz için 
yaptıkları açıklanacak, tarihimizdeki 
yeri ve önemi üzerinde durulacak 
Dr. Fazıl Küçük ile ilgili araştırma 
yaptırılacak 

Lider 
Türk 
Toplumu 
Kıbrıs 
Türkleri 
Dr. Fazıl 
Küçük 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 

 

PÇ. 14 Ben ve 
Toplum  

1.4.25 Atatürk’ün yeri ve 
önemini açıklar 

Atatürk’ün hayatı ve devrimleri 
üzerinde durulacak.  
 

Atatürk 
Devrim 
 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlı
k 
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DÜZEY: İKİNCİ SINIF 
1. ÖĞRENME ALANI: BİREYSEL GELİŞİM 

Progr
am 
çıktı 

ilişkisi 

Konular Öğrenme Çıktıları Açıklama 
Temel 

Kavramlar 
Ara 

Disiplinler 
Beceriler 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
Gelişim  
 

 
2.1.1 İlgi ve yetenekleri 

arasındaki ilişkileri 
açıklar. 

2.1.2 Kendisinin olumlu ve 
olumsuz yönlerini 
ifade eder. 

Kendinin fiziksel ve duygusal özelliklerini 
tanıyarak olumlu benlik imgesi 
geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. 
 

Yetenek 
Dış görünüş 
(fiziksel özellik) 
Karakteristik 
özellik 
Kuvvetli 
(güçlü) yön 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 
 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim  

2.1.3 Her bireyin fiziksel 
ve karakteristik 
olarak tek ve özel 
olduğunu bilir. 

Her bireyin biricik, eşsiz olduğu üzerinde 
durulacaktır. 

Parmak izi  Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim  

2.1.4 Bireysel özelliklerini 
dikkate alarak 
hayallerinin 
gerçekleşme 
olasılıklarını 
yorumlar. 

Kurulan hayallerin gerçekleşmesini 
sağlamak için yapılması gerekenler 
üzerinde durulacak 
 
Hedeflerine ulaşmak için çaba harcaması 
gerektiğinin farkına vardırılması üzerinde 
durulacak. 

Gelecek 
 
Hayal Kurma 
 
Planlama 
 
Kişisel Tercih 

 Yaratıcı 
Düşünme 
 
Kişisel- 
sosyal 
Yeterlik 
 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Kişisel 
gelişim / 
sezgi 

2.1.5 Duyu organları 
aracılığıyla 
çevresindeki kişi, 
nesne ve olaylar 
arasındaki ilişkileri 
ortaya koyar. 

Öğrencilerin, bir durum karşısında duyu 
organlarını kullanarak bu durumun farklı 
boyutları arasındaki ilişkileri kurması 
üzerinde durulacaktır. 

Duyu Organları   
Kişisel- 
Sosyal 
Yeterlik 
 

PÇ. 1  Bireysel 2.1.6 Çocuk istismarına Fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığın Güvenlik Trafik ve Problem 
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PÇ. 2 
PÇ. 3 

gelişim/ 
güvenlik 

neden olabilecek 
durumları farkeder. 

önemi vurgulanacak. 
Örnek olaylar incelenerek tehlike, 
tehlikeli, hoşa gitmeyen durumlar ve 
bunlarla başa çıkma yolları irdelenecek. 
Kaybolma, yalnız kalma, güvenilmeyen 
ve bilinmeyen maddelerle temas; 
rahatsız edici dokunuşlar, saklanması zor 
sırlar, tanımadığı kişilerden gelen teklifler 
ve güvenli olmayan yerler üzerinde 
durulacak bu durumlar karşısında neler 
yapılabileceği irdelenecek. 
 

Tehlike  
İstismar 

Güvenlik Çözme 
 
 

PÇ. 4 
PÇ. 8 

Bireysel 
gelişim 
(etik) 
 
Ben ve 
Toplumla 
da 
ilişkilendiri
lebilir 

2.1.7 Etik kurallara uygun 
ve uygun olmayan 
davranışlar 
arasındaki farkları 
açıklar.  

2.1.8  
Toplum içinde etik 
kurallara uygun 
davranmanın 
önemini yorumlar. 

 

Etik davranışın neler olabileceği 
konusunda farkındalık yaratılarak; 
tercihlerinde etik değerlere dikkat etme, 
başkalarının etik olmayan davranışlarını 
keşfetme, onlarla mücadele etmesi gibi 
konulara yer verilecek.  
İyi ve kötü davranışı ayırdına varması, 
verilen sözün tutulmasına önem vermesi 
(güvenilir, dürüst insan olabilmek) 
vurgulanıp sorumluluk almanın önemine 
değinilecek. 
Sınıfta, okulda işbirliği faaliyetlerine 
katılarak üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirilmesinin önemine 
değinilecek. 
Doğruluk, dürüstlük ve adalet üzerinde 
durulacaktır.  
Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik 
değerlere ne kadar önem verildiğini 

Etik  
Etik davranış 
Etik olmayan 
davranış  
Güvenilir 
Dürüst 
Söz vermek 
 

 Eleştirel 
düşünme 
Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 



 
25 Temel Eğitim Hayat Bilgisi Dersi 1-3 Sınıflar Öğretim Programı 

gözlemleyerek, etik davranışların güven 
duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik 
olmayan davranışların da güven 
duygusunu nasıl zedelediği üzerinde 
durulacak 

PÇ. 9 Bireysel 
gelişim/ öz 
yönetim  
 
Ben ve 
Toplumla 
da 
ilişkilendiri
lebilir. 
 

2.1.9 Günlük/haftalık 
etkinlikleriyle ilgili 
zaman planlaması 
yapar.  

Programlı olmaya ve oyun için 
harcayacağı süre ile ders çalışma 
arasında harcayacağı süre arasında 
denge kurmanın önemine değinilecek. 
Günlük yapacağı işleri öncelik sırasına 
koyma 
Takvim kullanma 

Programlı 
olmak 

  

2. ÖĞRENME ALANI: SAĞLIĞIM 

PÇ. 5 Sağlığım 2.2.1 Vücudumuzun 
bölümlerini ve 
organlarını bilir. 

Duyu Organları ve Görevleri 
İç Organları 

İşitme, görme, 
tat alma, 
hissetme, 
koklama 
 
Beyin, kalp, 
akciğer, mide, 
böbrek 

  

PÇ. 5 Sağlığım  
 
Bireysel 
gelişimle 
de 
ilişkilendiri
lebilir. 

2.2.2. Sağlığını koruma 
sorumluluğunun 
önemini açıklar. 

Her insanın öncelikle kendi sağlığını 
korumada birinci derecede sorumlu 
olduğu, kendi davranış ve 
alışkanlıklarının sağlığı üzerinde etkili 
olduğu gibi konular üzerinde 
durulacaktır. 

Sorumluluk Trafik ve 
Güvenlik 
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PÇ. 3 
PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım  
 
Ben ve 
Toplum ve 
Bireysel 
gelişimle 
de 
ilişkilendiri
lebilir 

2.2.3. Vücuda zarar 
verebilecek 
davranışları açıklar. 

2.2.4. Vücuda zarar verici 
davranışların 
getireceği sonuçları 
kestirir. 

 

Okulda, sınıfta ve okul dışında hem 
kendinin hem de başkalarının vücuduna 
zarar verecek davranışların neler 
olabileceği ve bunlardan kaçınılması 
gerektiği üzerine durulacak  
Saygı gösterilmediğinde neler olabileceği 
üzerine tartışılacak   

Sorumluluk 
Saygı 

Trafik ve 
Güvenlik 

 
 

PÇ. 3 
PÇ. 4 
PÇ. 5 

Sağlığım 2.2.5. Bulaşıcı 
hastalıklardan 
korunmak için 
alınacak önlemleri 
saptar. 

Hem kendinin hem de çevresindekilerin 
sağlığını korumak için alınması gereken 
önemler üzerinde durulacak. 
Grip salgınından korunmak için yapılması 
gerekenler, soğuk algınlığını önlemek için 
yapılması gerekenler, hapşırma 
esnasında yapması gerekenler, tarak, 
mendil, tırnak makası, giysi gibi kişisel 
eşyalarını bir başkası ile ortak 
kullanmaması gerektiği üzerinde 
durulacak. Verilen bir örnek olaya ilişkin 
uygulanması gereken korunma yollarını 
belirlemesi üzerinde çalışmalar yapılacak 

Bulaşıcı 
hastalık 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 3 
PÇ. 4 
PÇ. 5 

Sağlığım  2.2.6. İlaçları uygun yer ve 
zamanında 
kullanmanın 
önemini açıklar. 

2.2.7. İlaçların yanlış 
kullanılmasının 
getireceği zararları 
belirler. 

Vücuda ilaç almanın ancak doktor 
kontrolünde ve belirtilen dozlarda 
alınabileceği kendi kararımızla veya 
doktor olmayan kişilerin önerileri ile ilaç 
almanın yanlış olduğu üzerine 
durulacaktır. 
Örnek olaylar incelenerek yanlış ilaç 
kullanımın getireceği zararlar 
irdelenecek. 

Doz  
 
İlaç 

Trafik ve 
Güvenlik 
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PÇ. 4 
PÇ. 5 

Sağlığım 2.2.8. Temel hijyen 
kurallarını uygular. 

 

Kişisel hijyenin önemi üzerinde 
durulacak.   
Kişisel hijyen deneyimleri, hijyenik yemek 
yeme alışkanlığı, giyinmede temel 
beceriler geliştirme ve giysilerini koruma, 
dişlerini düzenli fırçalama ve koruma, diş 
bakımı,  el yıkama, vücut temizliği gibi 

Kişisel hijyen Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme
) 

2.2.9 Besinleri 
özelliklerine göre 
sınıflandırır. 

 

Meyve sebze, kahvaltılık yiyecekler, 
yetiştirilebilen yiyecekler, hayvansal 
yiyecekler gibi besinlerin çeşitli 
özelliklerine göre sınıflandırılabileceği 
üzerinde durulacak 

Bitkisel yiyecek 
 
Hayvansal 
yiyecek 

  

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme
) 

2.2.10 Besinlerin dengeli 
beslenmedeki 
rollerini açıklar. 

 

Atıştırmalıklar, meyve, sebzeler, 
ikramlar, bazıları için sağlıklı olup bazıları 
için sağlıksız olan yiyecekler (besin 
intöleransı /hassasiyeti olanlar) alerjik 
yiyecekler konusunda farkındalık 
yaratılacak 

Sağlıklı 
atıştırmalık 
Gıda alerjisi 

  

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme
) 

2.2.11. Sağlıklı beslenme 
için geniş bir yiyecek 
seçeneğinin 
olduğunu keşfeder. 

Yiyecekleri gruplara (tahıl, meyve sebze, 
hayvansal, yağlar ve tatlı) ayırıp besin 
piramidindeki yerlerinin farkına 
vardırılarak sağlıklı beslenme için bu 
yiyeceklerden yeterince tüketmesinin 
önemine değinilecek. (ekmek, patates, 
tahıl, meyve ve sebzeler, süt peynir 
yoğurt; et balık ve türevleri...) 

Besin piramidi   

PÇ. 4 
PÇ. 5 

Sağlığım 
(beslenme
) 

2.2.12. Yiyecek hazırlarken 
hijyen kuralarına 
uymanın önemini 
savunur. 

 

Meyve ve sebzelerin yıkanması, 
kesilecekse kesilen yerin veya aletin 
temizliği, bazı maddelerin kolayca 
bozulabileceği,  açıkta satılan yiyecekler 
gibi konulara değinilecek. 

Hijyen Bakteri 
 

Trafik ve 
Güvenlik 
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PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 
(güvenlik) 
 
*Toplumla 
da 
ilişkilendiri
lir. 

2.2.13. Acil yardım 
numaralarının insan 
yaşamı açısından 
önemini açıklar.  

2.2.14. Acil yardım 
numaralarını 
kullanır. 

2.2.15. Acil bir durumda 
ulaşabileceği yakın 
çevresindeki kişilerin 
iletişim bilgilerini 
edinir. 

 

Acil durumlarda hangi kurum ve 
kişilerden yardım alınabileceği ve 
bunların iletişim numaralarının 
öğrenilmesi üzerinde durulacak. 
Acil yardım numaraları, hangi 
durumlarda arandıkları ve bu numaraları 
gereksiz yere meşgul edilmemesinin 
önemi üzerinde durulacak (155, 112, 
199, 177,101) 
 

Acil durum 
Trafik 
 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 
 
 

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 
(güvenlik) 

2.2.16. Kazalara neden 
olabilecek 
durumların 
sonuçlarını açıklar. 

Güvenlik tedbirlerini almanın bireyin 
kendisini ve çevresindekileri tehlikeden 
koruduğu üzerinde durulacaktır. 
Tehlikeli şeylerle oynamama, makinelerle 
iş yaparken koruyucu şapka giyme, 
koruyucu gözlük takma vs. 
Bir iş yapmadan önce güvenlik 
tedbirlerini almanın tehlikeden 
koruduğuna değinilecek. 
Ayrıca okulda, evde, çiftlikte, suda, kendi 
ve başkalarının güvenliği için uyulması 
gereken kurallara dikkat etmesi üzerinde 
durulacak. 

Kaza 
Güvenlik 
tedbiri 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 
(güvenlik) 

2.2.17. Evde ve okulda 
tehlikeli maddelerin 
kendine ve 
çevresine vereceği 
zararları açıklar. 

Yapay gübre, alkol, deterjan, tarımsal ilaç 
vb. maddelerin neden zararlı olduğunu 
neden uzak durması gerektiğine açıklık 
getirilecek. 
 

Tehlikeli 
maddeler 

Trafik ve 
Güvenlik 
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PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 
(güvenlik) 
 
 

2.2.18. Düzeyine uygun 
temel ilk yardım 
tekniklerini uygular. 

 

Basit yaralanma durumunda yapılacak 
olanlar üzerinde durulacak 
Kanayan bölgeye baskı uygulanması 
Çarpma durumunda ağrı olan bölgeye 
buz konması gibi… 
İlk yardım esnasında hijyen koşullarına 
dikkat edilmesi konuları üzerinde 
durulacak  
Drama çerçevesinde canlandırmalar 
yaptırılacak.  

İlk yardım Trafik ve 
Güvenlik 

 

3. Öğrenme alanı: Ben ve Doğa 

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa  
(doğa 
olayları) 

2.3.1. Çevresinde gelişen 
doğa olaylarını 
gözlemler 

 
 

Doğa olayları, mevsimler, mevsimlerin 
özellikleri,  yağış çeşitleri 
Gece gündüz oluşumu vs. üzerinde 
durulacak 

Gece-gündüz 
Mevsim 
Yağmur 
Fırtına  
Sis  
Deprem 
 

  

PÇ. 7 
PÇ. 11 

Ben ve 
Doğa 
(ülkenin 
ayırt edici 
özellikleri) 

2.3.2. Ülkesinin başlıca 
coğrafi özelliklerini 
açıklar. 

 

Ülkenin harita üzerinde gösterimi, ada 
oluşu, yeryüzü şekilleri, iklimi, dağları, 
flora, faunasıgibi değinilecek. 

Ada  
Flora 
Fauna 

  

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa (fen 
maddenin 
halleri) 

2.3.3. Maddeleri hallerine 
göre sınıflandırır. 

2.3.4. Maddelerin şekil 
değiştirme 
özelliklerini açıklar.  

 

Madde, maddenin halleri sınıflanması 
üzerinde durulacak 
Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek 
maddenin kaybolmadığını, sadece şekil 
değiştirdiği açıklanacak 
Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini 
gözlemlenecek 
Gözlemlerinden hareketle maddeleri 

Katı  
Sıvı  
Gaz 
Maddenin 
halleri 
Donma 
 

 Araştırma 
Öğrenme
yi 
öğrenme 
Gözlem 
yapma 
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sınıflandıracak 

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(dünyanın 
hareketi) 
 

2.3.5. Dünya’nın hem 
kendi, hem de 
Güneş’in çevresinde 
dönmesi sonucunda 
meydana gelen 
olguları belirler. 

 
 

Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de 
Güneş’in çevresinde dönmesi sonucunda 
meydana gelen olguların araştırması;  
Bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
ayırt etmesi  
Takvimi kullanarak hava durumundaki 
değişiklikleri günlük ve haftalık olarak 
gözlemlemesi,  
gözlem sonuçlarını grafikle göstermesi 
yorumlaması üzerinde durulacak 

Dünya 
Güneş 
 

  

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(yönler) 
 

2.3.6. Güneşin 
hareketleriyle yönler 
arasındaki ilişkileri 
kurar. 

Güneş'in doğuşunu ve batışı 
gözlemlenerek doğu ve batı 
kavramlarının kavranması üzerinde 
durulacak, evini bölümlerini okulda 
sınıfının yerini yönlere göre tarif etmesi 
üzerinde durulacak 

Güneş 
Doğu 
Batı 

  

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
mevsimler  
 

2.3.7. Mevsim değişiklikleri 
ile hava, su ve 
toprakta meydana 
gelen değişiklikler 
arasındaki ilişkileri 
açıklar. 

Mevsim değişikliklerine bağlı olarak hava, 
su ve toprakta meydana gelen 
değişiklikleri fark eder. 
Bu değişimin insan yaşamı üzerindeki 
etkileri ilişkilendirilerek açıklanacak 
 

Mevsimler 
Mevsim 
Değişikliği 

  

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(gökyüzü) 

2.3.8. Gözlemlediği gök 
cisimlerini listeler 

Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği 
gök cisimlerini listeler. 

   

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(konum) 

2.3.9. Bir yeri, konum ile 
ilgili temel 
kavramları 
kullanarak tarif eder. 

Konun kavramı geliştirilecek, bir yeri 
bulunulan konuma göre tarifinin 
yapılması çalışmaları yaptırılacak. 
Sağında, solunda, altında, ilerisinde, 
önünde, arkasında, karşısında, üstünde 
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altına vs… 

PÇ. 7 
PÇ. 8 

Ben ve 
Doğa 
(çevre) 

2.3.10. İnsan, doğa ve çevre 
arasındaki yaşamsal 
ilişkileri yorumlar. 

İnsan, çevre, doğa etkileşimine yönelik 
poster, afişler hazırlama çalışmaları 
yapılacak  
Çevre ve doğa ile ilgili üzerimize düşen 
sorumlulukların, yaşamsal ilişkilerinin 
neler olduğu üzerinde durulacak 

Çevreyle 
etkileşim 

  

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 
(güvenlik) 

2.3.11. Yangın ve deprem 
anında acil durum 
planını uygular 

Okulda verilen yangın ve deprem alarmı 
anındaki kuralları uygulanması ile 
deprem öncesinde,  deprem sırasında 
deprem sonrasında yapılması 
gerekenlerin uygulanarak gösterilmesi 
üzerinde durulacaktır. 

Acil durum 
planı 
Deprem 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
çözme 
kuralların
a/prosed
ürlerine 
uyma 

PÇ. 7 
PÇ. 8 

Ben ve 
Doğa 
(çevre) 

2.3.12. Kirliliğin hava, su, 
toprak ve insan 
yaşamı üzerindeki 
etkilerini belirler. 

Kirliliğin hava, su, toprak ve dolayısı ile 
insan yaşamı üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi konuları üzerinde durulacak. 

Yaşam kalitesi 
Çevre kirliliği 
düzensiz 
yapılaşma 

  

4. ÖĞRENME ALANI: BEN VE TOPLUM 

PÇ. 6 Ben ve Toplum 
(iletişim) 
Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirilebil
ir 

2.4.1.  
Çeşitli 
durumlarda 
karşısındaki 
kişiyle empati 
kurar. 
 
 
 
 
 

Çeşitli durumlarda düşünürken empati 
kurmanın çözüm üretmede ve karar 
vermede etkili olduğu sezdirilecek 
Karşısındaki ile empati gerektirilen 
etkinlikler yaptırılacak 

Empati  Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 6 Ben ve Toplum 
(iletişim) 

2.4.2.  
Arkadaş ve dost 

Birlikte zaman geçirme, konuşma, 
oynama, birlikte yolculuk yapma, birbirini 

Dostluk 
Arkadaşlık  

 Kişisel ve 
Sosyal 
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Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirilebil
ir 

kavramını 
inceler. 

bağışlama, birbirine güvenme, duyarlı 
olma gibi özelliklere değinilecek.  
Arkadaşlık ve dostluk arasındaki 
benzerlik ve farklılıklar belirlenecek 

Yetkinlik 
 

PÇ. 6 Ben ve Toplum 
(iletişim) 
 
Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirilebil
ir 

2.4.3. Davranışlarıyla 
çevresindekileri 
etkileyebileceği
ni keşfeder. 

 
 

İyi sınıf arkadaşlığı kurma, yeni gelenleri 
iyi karşılama, makul düzeyde risk alma, 
uygunsuz bir dil kullanmama, 
başkalarının görüşlerine saygı gösterme, 
kendi fikrini açıkça söyleme, kendini ikna 
etme isteyenlerle uzlaşabilme, çevresiyle 
uygun iletişim kurabilme ile çevresini 
etkileyebileceği üzerinde durulacak 

  Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 6 Ben ve Toplum 
(iletişim)  
 
Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirilebil
ir 

2.4.4.   
İletişim kurma 
sürecinde 
nezaket ve saygı 
kurallarına uyar. 

İletişimi kurma ve sürdürme anlamında 
insanların adını doğru söylenmesi, 
nezaket ve görgü kuralarını 
kullanmasının önemi üzerinde durulacak. 

Nezaket  
Saygı 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 6 Ben ve Toplum 
(iletişim 
araçları) 

2.4.5. Bilgi edinme 
sürecinde farklı 
iletişim 
araçlarını 
yerinde ve 
doğru 
kullanmanın 
önemini açıklar. 

 

Televizyon, telefon, telgraf, bilişim 
araçları vb. yerinde kullanılmasının 
önemi açıklanacak bu araçlardan hangi 
amaçlar için yararlanıldığı açıklanacak  
Sınıf çalışmalarını, ödevlerini yaparken 
bu araçlardan yararlanmanın yolları 
açıklanacak… 

İletişim aracı  İletişim 
ve Bilgi 
Teknolojil
eri 
Yeterliği 

PÇ. 6 Ben ve Toplum 
(aile) 

2.4.6. Aile ve yakın 
akrabalar 

Aile içi yardımlaşmanın önemi, aile 
bireylerinin bir birine destek vermesi 

Anne  
Baba 

 Kişisel ve 
Sosyal 
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arasındaki 
ilişkileri 
yorumlar. 

 

üzerinde durulacak. 
Akrabalar ve akrabalık dereceleri 
tanıtılacak 
Aile ağacı oluşturulacak 

Kız Kardeş 
Erkek Kardeş 
Dede 
Nene 
Hala 
Amca 
Dayı 
Teyze 
Kuzen 
Yeğen 

Yetkinlik 
 

PÇ. 11 Ben ve Toplum 
(ülke kültür)  

2.4.7. Ülkesinin başlıca 
kültürel 
özelliklerini  
tanır 

 

Doğal güzellikleri, tarihi yerleri, 
yemekleri, oyunları, yöresel el-işli vb. 
konulara değinilecek 
Müze ziyaretleri, sergi ziyareti, konser 
katılım sağlanacak 
 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 11 Ben ve Toplum 
(kültür) 

2.4.8.  
Kültürüne özgü 
gelenek ve 
görenekleri fark 
eder. 

Gelenek ve göreneklerimizin neler 
olduğuna değinilecek 
Gelenek göreneklere uyma ve bunlara 
yönelik etkinlikler yaratılacak. 

Gelenek/ 
görenek 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 9 Ben ve Toplum 
(ekonomik- 
tutumlu olma)  

2.4.9. Kaynakları 
bilinçli olarak 
kullanmanın 
ekonomik 
durumuna 
katkısını açıklar.   

2.4.10. Parasını 
biriktirir. 

Bilinçli kaynak kullanımı, israfı önleme 
gibi konulara değinilecek. 
Yiyecek, elektrik, su, kâğıt vb. 
Kaynakları bilinçli kullanmanın aile 
bütçesine katkısı üzerinde durulacak  
 
Cep harçlığını harcarken planlı davranma, 
tüketim yaparken bütçesine göre 
istekleriyle gerekli olan arasındaki 
dengeyi kurmasının gerekliliği üzerinde 

İsraf  
Bilinçli 
kaynak 
kullanımı 
Aile bütçesi 

Ekonomik 
Katılım 
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durulacak. 
Tasarruf yaparak para biriktirmenin, 
daha büyük harcama gerektiren 
ihtiyaçları karşılamaya imkân sağlayacağı 
üzerinde durulur. 
Parasını bilinçli kullanarak artırma, 
gerekirse kumbarada biriktirme üzerinde 
durulacak. 

PÇ. 9 Ben ve Toplum 
(ekonomik- 
tutumlu olma) 

2.4.11. Tüketici 
haklarının 
önemini açıklar. 

Tüketici Hakları üzerinde durulacak.  
Tüketici haklarını koruma derneği ve 
görevine değinilecek.  
Hakları ihlal edildiğinde yapabilecekleri 
üzerine tartışılacak.  
Tüketici haklarının yasalarla koruma 
altında olduğu konularına değinilecek. 

Tüketici 
hakları 

Ekonomik 
Katılım 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 10 Ben ve Toplum 
(meslekler) 

2.4.12. Toplumdaki 
başlıca meslek 
gruplarını ve 
işlevlerini 
açıklar. 

2.4.13. Geçmişteki ve 
günümüzdeki 
başlıca 
mesleklerin 
işlevlerini 
karşılaştırır. 

Farlı alanlarda çalışan meslek grupları ve 
bunların rol ve işlevleri üzerinde 
durulacak  
Geçmişte kabul gören mesleklerle 
günümüzde kabul gören meslekler 
arasındaki farklılıklar karşılaştırılacak 

meslek   

PÇ. 12  2.4.14. Çocukların da 
birtakım haklara 
sahip 
olduğunun 
farkında olur. 

  Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
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PÇ. 12 Ben ve Toplum 2.4.15. Çocuk haklarının 
içeriğini açıklar. 
 

Çocuk haklarının neler olduğu üzerinde 
durulacak  

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 13 Ben ve Toplum 
(değerler) 

2.4.16. Ülkesine hizmet 
etmiş sporcu ve 
sanatçıları tanır. 

İsimlerini ve başarılarını araştırır öğrenir  Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 11 Ben ve Toplum 
(yurttaşlık)  
 
 
 
 

2.4.17. Ülkesinin ulusal 
sembollerini, 
başlıca 
yöneticilerini, 
başkentini ve 
coğrafi 
konumunu 
tanır. 

2.4.18. Ulusal gün ve 
bayramları 
kutlamak için 
özgün planlar 
yapar. 

2.4.19. Dini bayramları 
kutlamanın 
toplumsal 
yaşam açısından 
önemini açıklar. 

 
 

Milletini, milliyetini, dinini, bayrağı, milli 
marşı yönetim şeklini, başbakanın adı, 
cumhurbaşkanının adı, kimlik kartı,  
başkentin adı, ülkenin harita üzerinde 
gösterimi, ada oluşu vs gibi konulara 
değinilecek. 
Yakın çevredeki diğer ülkelerle farkları 
kıyaslama üzerine etkinlikler yapılacak. 
Sevgi, barış, vatanseverlik, kültürel 
değerleri koruma ve geliştirme üzerinde 
durulacaktır. 
Ülkesinin ulusal sembolleri, dünyadaki 
yeri,  yöneticileri, başkenti ile ilgili temel 
bilgiler üzerinde durulacak   
Diğer ülkelerle farklarının belirlenmesi 
Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden 
saygı gösterilmesi gerektiği üzerinde 
durulacak 
Millî bayramları kutlama amacıyla hazırlık 
yapma çalışmalarına yer verilecek  

Ada  
Ulusal 
sembol 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 8 
PÇ.11 

Ben ve 
Toplum/ (etkin 
vatandaşlık) 

2.4.20. Toplum içinde 
farklı kültürlerin 
ve sosyo-
ekonomik 
düzeye sahip 

Farklı kültürdeki insanlar, sosyoekonomik 
düzeyleri farklı olma, durumları üzerinde 
durulacak. 

Kültür  
Eşitlik  
Ön- yargı 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
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bireylerin 
olduğunu fark 
eder. 

PÇ. 6 
PÇ. 8 
PÇ. 11 
PÇ. 12 

Ben ve Toplum  
 
Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirilir. 

2.4.21. Toplum içinde 
yaşamanın 
gerektirdiği 
davranışları 
kazanır 

 

Örneğin tiyatro oyunu izlerken sessiz 
olunması, cep telefonunun kapalı olması, 
trafikte kurallara uyma, birbirinin sırasına 
saygı gösterme, deniz kenarında, piknik 
alanında çevreyi temiz tutma vb futbol 
veya spor karşılaşmalarında küfretmeme, 
toplu taşıma araçlarında (otobüs vs.) 
kurallara uyma saygı gösterme 

Görgü kuralı Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
Trafik ve 
Güvenlik 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 14 Ben ve Toplum 
(lider) 
 
 

2.4.22. Kıbrıs Türk 
toplumu 
liderlerini ve 
ülkesine 
hizmetlerini 
açıklar. 

Liderlerin (Dr Fazıl Küçük, Rauf Raif 
Denktaş), toplumların yaşantılarını nasıl 
değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve 
günümüzde Türk toplumuna lider olan 
kişiler hakkında araştırma yapar. 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 14 Ben ve Toplum 
(lider) 

2.4.23. Atatürk ilke ve 
devrimleri 
çerçevesinde 
Türk ulusunun 
sahip olduğu 
hak ve 
özgürlükleri 
inceler.  

Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin 
sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır. 

Atatürk 
devrimleri 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
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DÜZEY: 3. SINIF 
1. ÖĞRENME ALANI: BİREYSEL GELİŞİM 

Progr
am 
çıktı 

ilişkis
i 

Konular Öğrenme Çıktıları Açıklama 
Temel 

Kavramlar 
Ara 

Disiplinler 
Beceriler 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
Gelişim  

3.1.1. Kişisel özellikleri 
açısından kendini 
değerlendirir.  

 
 

Kişisel özelliklerini tanıyarak olumlu 
benlik imgesi geliştiren bireyin kendini 
değerlendirme süreçleri ele 
alınacaktır. 
Kişisel özellikleri açısından güçlü veya 
geliştirmesi gereken yönleri 
değerlendirilecek 
Kendini tanıtırken, kişisel görüşlerini 
ve tercihlerini ifade ederken, 
başkalarının görüşlerine ve 
tercihlerine saygı gösterilmesinin 
önemi üzerinde durulacak. 

Yetenek 
Dış görünüş 
(fiziksel 
özellik) 
Karakteristik 
özellik 
Kuvvetli 
(güçlü) yön 
Zayıf yön 
(Geliştirilmesi 
gereken yön 
olarak 
alınmalıdır) 
Öz- eleştiri 

  
Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
Problem 
Çözme, 
Okuryazarlık 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim 

3.1.2. Kişisel imajını 
oluşturmada etkili 
olan faktörleri 
keşfeder. 

3.1.3. Kişilik özelliklerine 
uygun bir imaj 
geliştirir. 

Kendine uygun bir imaj oluştururken 
karar verme sürecini etkileyen 
faktörler üzerinde durulacaktır. 
İstediği şekilde kendine uygun bir imaj 
oluşturmaya yönelik çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. (kendi saç 
modeline karar vermesi, kıyafetlerinin 

Öz- İmaj 
Karar verme 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik, 
Problem 
çözme 
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 seçmesi, müzik tarzı, spor vs) 
Karar vermesini etkileyen faktörlerin 
neler olduğu nelerden 
etkilendikleri/veya etkilenmedikleri 
üzerinde durulacak. 
(Aile/arkadaş/öğretmen tv/ 
reklam/internet./bilgisayar oyunu vb.) 
Kendi yeteneklerinin ve 
yapabileceklerinin farkında olması, 
motivasyonunun, isteğinin, 
arzularının, duygularının kişisel imajını 
oluşturabilmesi için alt basamaklar 
niteliğinde olacağı unutulmamalıdır. 

PÇ. 1  
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim 

3.1.4. Gerçekleştirebilece
ği kısa ve uzun 
süreli amaçlarıyla 
ilgili planlar yapar. 

 

Hedeflerine ulaşmak için yapacağı 
planlar üzerinde durulacak 
Amacını gerçekleştirmeye çalışırken 
karşılaşabileceği eleştirilere açık 
olması, 
Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel 
olarak çaba harcaması, Kaybetme 
veya başarısız olma olasılığını göze 
alarak, yenilikleri deneme cesareti 
göstermesi ve bundan zevk alması 
konuları üzerinde durulacak. 
Kısa ve uzun vadede amaç ve 
hedeflerine nasıl ulaşacağını tanımlar. 
(Bir aşamalı veya iki aşamalı kısa 
vadeli plandan uzun vadeli plana 
geçiş) 
…. Yaparsa …. Elde edilecek 
Kişisel tercihlerini belirlerken hangi 

Planlama 
 
Kısa vadeli 
amaç 
 
Uzun vadeli 
amaç 
 
 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
Problem 
çözme  
 
Eleştirel ve 
Yaratıcı 
Düşünme 
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nedenlerin etkili olduğunu, onun 
tercihlerini etkileyen durumların neler 
olduğunu fark etmesi sağlanacak. 

PÇ. 1 
PÇ. 2 

Bireysel 
gelişim  
 

3.1.5. Farklılıkların bireye 
olan katkılarını 
değerlendirir. 

 

Farklılıklara sevgi ve hoşgörü ile 
yaklaşılması üzerinde durulacaktır. 
Birbirinden farklı özelliklere sahip olan 
arkadaşların yaşamımıza yaptığı 
olumlu katkılar üzerinde durulacak. 
(Farklı gelişen ve/veya farklı sosyal ve 
ekonomik gruplardaki kişilerle birlikte 
yaşamanın güzelliğini fark ederek 
onlara karşı ön yargısız davranışlar 
sergiler) 
Arkadaşlarıyla birlikte neler 
başarabilecekleri üzerine tartışılacak 
(Birlikte vakit geçirme, konuşma 
birbirlerine güvenme, paylaşma, 
yardım etme, herkesin farklı 
özelliklerinden yararlanma gibi 
katkılar vb.) 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik, 
İşbirliği 

PÇ. 1 
PÇ. 2 
PÇ. 3 

Bireysel 
gelişim  
(Güvenlik) 

3.1.6. Tehlikeli, istismara 
açık durumlarla 
baş etme yollarını 
ortaya koyar.  

 
3.1.7. Kendi vücut 

bütünlüğünü 
koruyacak güvenlik 
önlemlerini 
uygular.  

 

Kendi vücut bütünlüğünü koruma 
yolları üzerinde durulacaktır. 
Tehlike, tehlikeli durumlar, hoşa 
gitmeyen durumlar ve bunlarla başa 
çıkma yolları üzerinde durulacak.  
Oyun ortamının düzenlenmesine ve 
güvenlikle ilgili düşünüp karar 
verilmesi, hem kendini hem de 
arkadaşlarının güvenliğini koruması ve 
bu yönde sorumluluk üstlenmesi 
üzerinde durulacak. 

Güvenlik 
Tehlike  
İstismar 
 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 
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Kendi vücut bütünlüğüne zarar 
verebilecek durumlara karşı güvenlik 
durumlarını uygulaması üzerinde 
durulacak. 
(Trafikte; emniyet kemerini bağlı 
tutması arka koltukta oturup kemerini 
bağlaması, elini kolunu taşıt 
içerisinden dışarıya çıkarmaması 
okulda okul bahçesindeki güvenlik 
kurallarına uyması oyun parkı 
kurallarına uyma, merdivenleri 
kullanma; evde bıçak, maket bıçağı, 
ilaçlar vb.) 

 
PÇ. 1 
PÇ. 2 
PÇ. 3 

Bireysel 
gelişim (etik) 
 
Ben ve 
Toplumla da 
ilişkilendirile
bilir. 

3.1.8. Yakın çevresinde 
etik kurallara uyan 
bireylerin 
davranışlarını 
analiz eder.  

 
3.1.9. Etik kurallara 

uyulmadığında 
ortaya çıkabilecek 
sorunlara çözüm 
önerileri getirir. 

Yaşamının her alanında etik 
davranışlar sergileme ve bunu yaşam 
biçimi haline getirme durumları 
üzerinde durulacak.  
Günlük yaşamında etik değerlere nasıl 
uyulur? 
Uyulmama durumları? Alınabilecek 
önlemler vb. 

Etik davranış 
Güvenilir 
Dürüst 
Söz vermek 
 
 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünce 

2. ÖĞRENME ALANI: SAĞLIĞIM 

PÇ. 4 
PÇ. 5 

Sağlığım 
(güvenlik) 
 

3.2.1. Acil yardım 
numaralarının 
insan yaşamı 
açısından önemini 
açıklar 

3.2.2. Acil yardım 

Acil durumlarda hangi kurum ve 
kişilerden yardım alınabileceği ve 
bunların iletişim numaraları üzerinde 
durulacaktır. 155, 112, 199, 177… 
Acil yardım numaraları, hangi 
durumlarda arandıkları ve bu 

Tehlike  
Vücut 
bütünlüğü 
Acil durum 
Trafik 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 
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numaralarını 
kullanır 

3.2.3. Acil bir durumda 
ulaşabileceği yakın 
çevresindeki 
kişilerin iletişim 
bilgilerini edinir. 

numaraları gereksiz yere meşgul 
edilmemesinin önemi üzerinde 
durulacaktır. 
Acil yardım numaraları hangileridir.  
Hangi durumda hangileri aranmalıdır. 
Gereksiz meşgul edilmemelidir.  
Acil bir durumda ulaşılması gereken 
kişinin (Anne, baba, abi, abla,  
velisinin) adını telefon numarasını ve 
adresinin bilinmesi üzerinde 
durulacak. 

PÇ. 4 
PÇ. 5 
PÇ. 8 

Sağlığım 
(güvenlik) 

3.2.4. Düzeyine uygun 
temel ilk yardım 
tekniklerini 
uygular. 

 

Basit yaralanma durumunda yapılacak 
olanlar üzerinde durulacak 
Kanayan bölgeye baskı uygulanması, 
çarpma durumunda ağrı olan bölgeye 
buz konması gibi… 
İlk yardım esnasında hijyen 
koşullarına dikkat edilmesi konuları 
üzerinde durulacak. 

İlk yardım Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 4 
PÇ. 5 
PÇ. 8 
 

Sağlığım 
(hijyen) 

3.2.5. Hijyen kurallarına 
uyulmadığında 
ortaya çıkabilecek 
sorunları belirler.   

3.2.6. Temel hijyen 
kurallarına uymayı 
alışkanlık hâline 
getirir.   

 
 

Kişisel hijyenin önemi üzerinde 
durulacak. 
Kişisel hijyen deneyimleri, hijyenik 
yemek yeme alışkanlığı, giyinmede 
temel beceriler geliştirme ve 
giysilerini koruma, dişlerini düzenli 
fırçalama ve koruma, el yıkama, vücut 
temizliği, diş bakımı gibi hijyen 
kuralarına uyulması gerektiğini 
gerekçeleri ile savunması, 
uymayanların uyması için önerilerde 
bulunması üzerinde durulacaktır.  

Kişisel hijyen Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 
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PÇ. 5 Sağlığım 3.2.7. Yaşam biçimi ve 
beslenme ile vücut 
organlarını koruma 
arasındaki ilişkileri 
saptar. 

Organları korumada yaşam tarzı ve 
beslenmenin önemi ile 
ilişkilendirilecek 
 

 Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme) 

3.2.8. Sağlıklı bir yaşam 
için dengeli 
beslenme, uyku, 
dinlenme ve 
fiziksel etkinliklerin 
önemini belirler. 

 

Sağlıklı yaşam için dengeli beslenme, 
uyku, dinleme, fiziksel aktivite ve spor 
yapmanın önemine değinilecek 
 
 

Sağlık  
Beslenme 
 
Dengeli 
beslenme 
 
Fiziksel 
aktivite 

  

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme) 

3.2.9. Büyüme ve gelişme 
açısından sağlıklı 
besinler 
tüketmenin 
önemini açıklar. 

3.2.10. GDO’lu ve 
hormonlu 
yiyeceklerin sağlık 
üzerindeki olumsuz 
etkilerini açıklar. 

Gıdanın özellikleri, kategorileri 
(karbonhidrat, protein, yağlar, 
vitamin, su ve mineraller) GDO’lu 
yiyecekler ve hormon gibi 
beslenmemizi olumsuz etkileyen 
faktörlerin yaşamımıza etkilerine 
değinilecek. 
 
 
 

Gıda/besin   
GDO 
Hormon  

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme) 

3.2.11. Sağlıklı beslenme 
ile sağlıksız 
beslenme 
arasındaki farkı 
ifade eder. 

3.2.12. Beslenmede denge 
ve ölçünün rolünü 
takdir eder 

Kendi beslenme alışkanlığının ölçülü 
ve düzenli olma durumu tartışılacak.   
Dengeli beslenme için gerekli olan 
besinleri tanımlayarak, beslenmenin 
büyümeyi performansı ve gelişmeyi 
nasıl arttırdığı üzerinde durulacak 

Sağlıklı 
beslenme 
Sağlıksız 
Beslenme 
Büyüme 
Gelişme 

Trafik ve 
Güvenlik 
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PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme) 

3.2.13. Yiyecekleri hijyen 
kurallarına uygun 
olarak hazırlar. 

Yiyeceklerin hijyen koşullarına uygun 
olarak nasıl hazırladığı üzerinde 
durulacak.  

Hijyen 
Bakteri 
 

Trafik ve 
Güvenlik 

 

PÇ. 5 Sağlığım 
(beslenme) 

3.2.14. Besin maddeleri 
alırken göz önüne 
alınması gereken 
ölçütleri belirler.  

Paketleme ve sunumun, raf ömrünün, 
reklamın, ithal veya yerli üretim 
olmasının fiyatının kendi tüketim 
davranışı üzerindeki etkilerine 
değinilecek. 

Raf ömrü 
Reklam 
İthal ürün 
Yerli ürün 

Trafik ve 
Güvenlik 

Eleştirel ve 
Yaratıcı 
Düşünme 

PÇ. 5 Sağlığım 3.2.15. Vücut organlarının 
görevlerini açıklar.  

 
 

Vücut organlarının görevleri üzerinde 
durulacak 
 
İç organları ve duyu organlarını 
korumanın önemi üzerine durulacak. 
 
 

İşitme, 
görme, tat 
alma, 
hissetme, 
koklama 
 
Beyin, kalp, 
akciğer, 
mide, 
böbrek, 
karaciğer, 
bağırsaklar 

  

PÇ. 5 Sağlığım  3.2.16. Bulaşıcı 
hastalıkların 
nedenlerini açıklar.  

Bakteri ve virüslerin bulaşıcı 
hastalıklara neden olduğun üzerinde 
durulacak. Enfeksiyon, bulaşıcı 
hastalıkların yayılma yolları 
açıklanacak. 

Bulaşıcı 
hastalık  
Enfeksiyon 
(Genel olarak 
ve tıp dilinde 
bilinen 
enfeksiyon, 
bakteri ve 
parazitlerin 
insan 
vücuduna 

Trafik ve 
Güvenlik 
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girerek 
gelişen 
hastalıklara 
denilir) 
 

PÇ. 4 
PÇ. 5 
 

Sağlığım 3.2.17. Gelişi güzel ilaç 
kullanımın insan 
sağlığına etkilerini 
saptar. 

Vücuda ilaç almanın ancak doktor 
kontrolünde ve belirtilen dozlarda 
olabileceği kendi kararımızla veya 
doktor olmayan kişilerin önerileri ile 
ilaç almanın yanlış olduğu üzerine 
durulacaktır. 
Gelişi güzel ilaç kullanmanın yanlış 
olduğu, insanda başka sorunların 
oluşmasına neden olabileceği üzerine 
durulur 

Doz  
 
İlaç  

Trafik ve 
Güvenlik 

Sa 

PÇ. 4 
PÇ. 5 

Sağlığım 
(sorumluluk) 
 
Bireysel 
gelişimle de 
ilişkilendirile
bilir. 

3.2.18. Ruh sağlığı ile 
fiziksel sağlık 
arasındaki ilişkileri 
fark eder.  

 
3.2.19. Sağlığını koruma 

sorumluluğu 
edinmenin ruh 
sağlığı ve fiziksel 
sağlık açısından 
önemini açıklar 

Çocuğun duygularını ifade etmesine 
olanak sağlamak, çocuğa acı korku ve 
kaygı gibi duyguların herkes için 
benzer olduğu ve herkesin bunu 
yaşadığı, öfkesini şiddete 
başvurmadan ifade edebileceği. böyle 
durumlarda sözel çözüm üretici 
ifadeler kullanmaya yönelmesi gibi. 
Ruh sağlığının ne olduğu açıklanacak  
Ruh sağlığını korunması için yapılması 
gerekenler üzerinde durulacak 
Ruh sağlığı iyi bir insanın 
davranışlarının nasıl olması gerektiği 
üzerinde durulacak  
Ruh sağlığını korumada insanın, 
sevgiye ve saygıya dayalı bağlar 

 Trafik ve 
Güvenlik 

Kişisel ve 
Sosyal 
yetkinlik 
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kurmasının,  eğlendirici, dinlendirici ve 
kişiyi geliştirici sanat, spor ve 
toplumsal yardımlaşma gibi uğraşlarla 
uğraşmanın önemli olduğu üzerinde 
durulacak  
Islak kıyafetle kalmamama, düzgün bir 
öğle yemeği yeme, düzenli olarak 
uygun spor veya egzersiz yapma, ders 
çalışma ve oyun dengesini kurma, 
doğru duruşa sahip olma, cildini 
zararlı güneş ışınlarından korumanın 
önemine değinilerek farkındalık 
kazandırılacak. 

3. ÖĞRENME ALANI: BEN VE DOĞA 

PÇ. 7 
PÇ. 8 

Ben ve 
Doğa 
(duyarlılık) 

3.3.1. Dünyayı paylaştığı 
insanlara, bitkilere 
ve hayvanlara 
karşı duyarlılık 
gösterir. 

 

Yaşadığımız dünyanın geleceği için 
bilinçli davranışlarda bulunma 
gerekliliği üzerinde durulacak. 
Öğrenci çevreye zarar vermeyecek, 
koruması için mücadele verecek 
bitkilerin ve hayvanların doğal yaşam 
ortamlarının korunması ve onlara 
zarar verilmemesi üzerinde durulacak 

Çevreyle 
etkileşim  
Sürdürülebilir 
çevre  
Doğal kaynak  
Geri 
dönüşüm 
 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Eleştirel ve 
Yaratıcı 
Düşünme 
İşbirliği 
 
 

PÇ. 7 
PÇ. 8 

Ben ve 
Doğa 
(sorumlulu
k) 

3.3.2. Doğal çevrenin 
korunması ile ilgili 
sorumluluklarının 
önemini açıklar. 

Sınıf, okul, ev ve çevreye ilişkin 
sorumlulukları üzerinde durulacak 
Örnek: Ödev yapar, çevreyi temiz 
tutar, zamana dikkat eder, gibi 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 7 
PÇ. 8 

Ben ve 
Doğa  
(çevre/duy
arlılık) 

3.3.3. Yakın çevresinde 
oluşan çevre 
kirliliğinin 
nedenlerini 
belirler. 

Çevre kirliliğinin neden oluştuğunu,  
yarattığı olumsuzlukların neler 
olabileceğini açıklayarak bunun 
giderilmesi için öneride bulunması 
konuyla ilgili proje üretmeye teşvik 

Çevre kirliliği 
Yaşam 
kalitesi 
Düzensiz 
yapılaşma 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Problem 
çözme  
Girişimcilik  
 
Eleştirel ve 
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3.3.4. Çevre kirliliğinin 
önlenmesi için 
özgün öneriler 
getirir. 

 

edilmesi üzerinde durulacak yaşadığı 
ülkede çevre kirliliği kanyakları veya 
nedenler üzerinde durulacak proje 
sunum yaptırılacak (CMC, elektrik 
santralleri, su arıtma atık su depolama 
ve katı çöp depolama vs. 
düzensiz yapılaşmanın, gürültünün vb. 
çevreye etkilerine değinilecek. 

 Yaratıcı 
Düşünce 

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(doğa 
olayları) 

3.3.5. Çevresinde gelişen 
doğa olaylarının 
insan yaşamına 
etkilerini açıklar 

 

Mevsimlerin, iklimin ve diğer doğa 
olaylarının insan yaşamına olan 
etkileri üzerinde durulacak 

Gece-gündüz 
mevsim 
Yağmur 
Fırtına  
Sis  
Deprem 

  

PÇ. 8 Sağlığım 
(güvenlik) 
 

3.3.6. Yangın ve deprem 
anında acil durum 
planını uygular 

Okulda verilen yangın ve deprem 
alarm anındaki kurallarını uygulaması 
ile deprem öncesinde,  deprem 
sırasında deprem sonrasında 
yapılması gerekenlerin uygulanarak 
gösterilmesi üzerinde durulacaktır. 

Acil durum 
planı 
Deprem 

Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(coğrafya) 

3.3.7. Doğadaki su 
döngüsünü 
açıklar. 

Doğadaki su döngüsünün açıklanması 
üzerinde durulacak. 

   

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(canlıların 
dünyası) 
 

3.3.8. Canlıların ortak 
özelliklerini 
saptar. 

3.3.9. Canlı varlıklar 
arasındaki ilişkileri 
karşılıklı bağımlılık 
açısından 
değerlendirir. 

Canlıların ortak özellikleri üzerinde 
durulacak 
Canlılarda değişim aşamalarını ayırt 
etme üzerinde durulacak 
Canlıların birbirlerini nasıl etkiledikleri 
üzerinde durulacak 
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PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(canlılar) 
 
 

3.3.10. Canlıları verilen 
ölçütlere göre 
sınıflandırır. 

 
3.3.11. Bitki ya da hayvan 

beslemenin insan 
ve doğa 
üzerindeki 
etkilerini açıklar. 

Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki 
yetiştirmeye veya hayvan beslemeye 
istekli olur ve onların ihtiyaçlarını 
karşılamak için sorumluluk alır. 

   

PÇ. 7 Ben ve 
Doğa 
(madde) 

3.3.12. Isıtılan maddelerin 
uğradığı 
değişimleri açıklar. 

Isıtılan maddelerin uğradığı 
değişimleri gözlemler. 

   

4. ÖĞRENME ALANI: BEN VE TOPLUM 

PÇ. 3 
PÇ. 4 
PÇ. 7 

Ben ve 
Toplum 
(güvenlik)  
 
Ben ve 
Doğayla 
da 
ilişkilendiri
lebilir. 
 
 

3.4.1. Doğal afetler sırasında 
yapılması gereken 
işlemleri sırasıyla 
uygular. 

3.4.2. Doğal afetlerden 
korunmak için yeni 
çözüm yolları bulur. 

Doğal afetler sırasında evinde 
yapılması gerekenleri, yetişkinler 
eşliğinde uygulayarak gösterir. 
Doğal afetlerden korunabilmek için 
çözüm yolları üretir 

 Trafik ve 
Güvenlik 

Problem 
Çözme 

PÇ. 3 
PÇ. 4 

Ben ve 
Toplum  
(güvenlik) 
Bireysel 
gelişimle 
de 
işkillendiril

3.4.3. Zorbalık ve Şiddet 
türlerini açıklar. 

3.4.4. Maruz kalınan 
zorbalık ve şiddet türü 
çerçevesinde 
yapılması gereken 
işlemleri açıklar. 

Maruz kalınabilecek şiddet türlerinin 
neler olduğunu düzeyine uygun 
örneklerle açıklaması üzerinde 
durulacak 
Zorbalık ve Şiddetin sadece fiziksel 
olmadığı düşüncelerin de baskı altına 
alınarak zorbalık yapılabileceğine 

Zorbalık  
Fiziksel/ 
Duygusal 
şiddet 

Trafik ve 
Güvenlik 

Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
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ebilir.  
 
 
 

değinilecek.  
Zorbalık ve şiddete maruz kalınması 
durumunda yapılması gerekenler 
üzerinde durulacak 

PÇ. 4 
 

Ben ve 
Toplum 
(güvenlik) 

3.4.5. Dijital ortamlardaki 
bilgi güvenlik 
adımlarını uygular 

İnternet ortamında paylaşılması 
uygun olan ve olmayan durumlara 
değinilecek. 
Kimlik bilgileri, ev adresi, özel bilgileri, 
şifreleri, telefon numarası vb. 
paylaşılmaması, sosyal paylaşım 
sitelerinde çok özel durumların 
paylaşılmaması yer ve zaman 
bilgilerinin paylaşılmaması, 
internetteki oyunlar, tanımadığı 
kişilerden gelen aramaların 
cevaplanmaması gibi…) 

İnternet 
Sosyal 
paylaşım  
 

 İletişim ve 
Bilgi 
teknolojileri 
yeterliği 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum 
(iletişim) 

3.4.6. Başlıca kitle iletişim 
araçlarının kullanım 
alanlarını belirler. 

3.4.7. Başlıca kitle iletişim 
araçlarının insanlar 
üzerindeki etkilerini 
saptar. 

Televizyon, komedi, dergi, hikaye 
kitabı, video; hikaye ve tekerlemelere 
farklı sonlar yaratma; en sevdiği 
videoyu, müziği ve televizyon 
programını belirleme; çeşitli 
programların, reklamların video ve 
CD’lerin içeriğini keşfetme, çocuklara 
yönelik reklamları fark etme (reklam 
ve programlar arasındaki konu 
farklarını belirler, favori reklamları, 
reklamların amacı.)gibi konulara 
değinilecek. 
 

Kurgu 
Reklam  

 İletişim ve 
Bilgi 
Teknolojileri 
Yeterliği 
Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum 

3.4.8. Dostluk ve arkadaşlığa 
önem verir. 

Arkadaşlığın eksikliği durumlarda 
yaşanılabilecek durumlar ve bunların 

Dostluk  İşbirliği 



 
49 Temel Eğitim Hayat Bilgisi Dersi 1-3 Sınıflar Öğretim Programı 

(iletişim) 
 
Bireysel 
gelişimle 
de 
ilişkilendiri
lebilir 

3.4.9. Arkadaş eksikliği 
durumunda bireyin 
yaşayacağı duygu ve 
düşünceleri tahmin 
eder. 

giderilme yollarına değinilir. 

PÇ. 6 
PÇ. 8 

Ben ve 
Toplum 
(iletişim) 

3.4.10. Çevresini 
gözlemleyerek 
nezaket kurallarına 
uygun olan ve 
olmayan davranışları 
belirler. 

3.4.11. Çevresiyle nezaket ve 
saygı kuralları 
çerçevesinde iletişim 
kurar. 

 
 

Çevresini gözlemesi, nezaket 
kurallarına uymanın getirdiği sonuçları 
araştırması üzerinde durulacak. 
 
Sınıf ve okul kuralları çerçevesinde 
nezaket kurallarına uyması, 
başkalarının kişisel eşyalarına saygı 
duyması üzerinde durulacak 
İyi sınıf arkadaşlığı, yeni gelenleri iyi 
karşılaması, risk alması, uygunsuz dil 
kullanmamaya özen göstermesi 
başkalarının görüşlerine saygı 
göstermesi kendi fikrini açıkça ifade 
etmesi ile çevresini olumlu şekilde 
etkileyebileceği böylece daha çok 
kabul göreceği üzerinde durulacak 

Nezaket  
Saygı 

  
İşbriliği, 
Kişisel ve 
sosyal 
Yetkinlik 

PÇ. 6 
PÇ. 8 

Ben ve 
Toplum 
(İletişim) 
Bireysel 
gelişimle 
de 
ilişkilendiri
lebilir 

3.4.12. Çevresini 
gözlemleyerek hangi 
iletişim türlerinin 
kullanıldığını belirler. 
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PÇ. 9 Ben ve 
Toplum 
iletişim 
medya 

3.4.13. Reklamların tüketici 
davranışları 
üzerindeki etkilerini 
açıklar. 

Tüketim ve ihtiyaçların 
belirlenmesinde reklamın olumlu ve 
olumsuz etkileri üzerinde durulacak 
Çocuklara yönelik reklâmlar 
tartışılacak. 
Reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar 
arasındaki ilişki sorgulanacak. 

Medya   Eleştirel ve 
Yaratıcı 
Düşünme  

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum 
(iletişim 
empati) 
 
Bireysel 
gelişimle 
de 
ilişkilendiri
lebilir 

3.4.14. Empati kurma yoluyla 
karşısındaki kişinin 
duygu ve 
düşüncelerini analiz 
eder. 

 
 

Karar vermede sorun çözmede empati 
kurma yeteneği geliştirilecek sınıf ve 
okul içi iletişimlerinde empati kurması 
üzerinde durulacak. 
Arkadaşları veya yakın çevresiyle 
yaşadığı sevinç hüzün kaygı endişe 
gibi duyguları karşılıklı yaşamaya ve 
hissetmeye yönelik etkinlikler 
yapılacak. 

Empati  
Sorun çözme  
Karar verme 

 Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 8 Ben ve 
Toplum 
(duyarlılık) 

3.4.15. Toplumda engelli 
bireylerin karşılaştığı 
güçlükleri saptar. 

3.4.16. Engelli bireylerin 
karşılaştıkları 
güçlüklerin ortadan 
kaldırılması için yeni 
öneriler getirir. 

Engeli bireylerin toplumda var 
olduğunu ve onların da yaşam hakkı 
olduğu üzerinde durulacak 
Sağlıklı insanların onların durumlarını 
anlamaya çalışması gerektiği ve 
onların yaşamına engel olan 
durumların ortadan kaldırılması için 
yapılabilecek üzerinde durulacak. 
Yaratıcı çözümler önermeleri 
sağlanacak. 
Toplumda engelli bireylerin 
karşılaştığı güçlüklerin nedenleri 
araştırılacak. 

Engelli Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Eleştirel ve 
Yaratıcı 
Düşünce 

PÇ. Ben ve 3.4.17. Irk, dil, din, cinsiyet, Bütün insanların eşit değerde, biricik kültür Duyarlı ve Kişisel ve 
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11 Toplum 
duyarlılık 

ekonomik varlık gibi 
kayıtlarla 
sınırlanmaksızın 
herkesin ülkesinin eşit 
bir yurttaşı olduğunu 
açıklar.  

3.4.18. Bireysel ve toplumsal 
farklılıklar nedeniyle 
ortaya çıkan 
ayrımcılıklara karşı 
çıkar.  

tek özel olduğu kimseye sosyal 
statüsü ve ekonomik gücü bakımından 
ayrıcalık yapılmadan davranılması 
gerektiği üzerinde durulacak. 

Eşitlik  
Ön- yargı 
 

Etkin 
Vatandaşlık 

Sosyal 
Yetkinlik 
 
: 
 

PÇ. 
12 

Ben ve 
Toplum  
(duyarlılık) 

3.4.19. Demokratik bir 
toplumda iyi, dürüst 
ve güvenilir bir 
yurttaş olmanın 
önemini açıklar. 

Demokratik uygulamaların 
üstünlüklerini okul yaşantısındaki 
örneklerden hareketle tartışır. 

Demokrasi 
Dürüst 
vatandaş 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 5 
PÇ. 8 

Ben ve 
Toplum  
 
Bireysel 
gelişimle 
de 
ilişkilendiri
lebilir.  

3.4.20. Kendi ve başkalarının 
vücuduna saygı 
göstermeyi alışkanlık 
haline getirir. 

 

Hem kendinin, hem de 
çevresindekilerin vücut bütünlüğünün 
önemli olduğu üzerinde durulacak. 
Sınıfta, okul bahçesinde ve mahallede 
yaptığı tüm faaliyetlerde hem 
kendinin hem de başkalarının vücut 
bütünlüğüne zarar verici 
davranışlardan kaçınılması gerektiği 
üzerinde durulacak, örnek olaylar 
incelenecek.  

   Kişisel ve 
Sosyal 
Yetkinlik 
 

PÇ. 9 
PÇ. 
12 

Ben ve 
Toplum  
(haklar) 

3.4.21. Tüketici olarak 
mağdur olduğu 
durumlarda yapacağı 
başvuru ve işlemleri 
açıklar. 

Tüketici Haklarını üzerinde durulacak  
Tüketici hakları koruma derneği ve 
görevinden haberdar edilecek 
Hakları ihlal edildiği zaman 
yapabilecekleri üzerine tartışılacak  

Tüketici 
hakları 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
Ekonomik 
Katılım 

Problem 
Çözme 
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PÇ. 9 
PÇ. 
12 

Ben ve 
Toplum 
(haklar) 

3.4.22. Satın alacağı ürünün 
üzerinde bulunan yazı 
ve işaretlerin anlamını 
açıklar. 

3.4.23. Bilinçli bir tüketici 
olarak bir ürün alırken 
izlenmesi gereken 
aşamaları uygular. 

Ürünler üzerindeki kalite işaretlerini 
algılar TSE gibi İSO 9001 gibi 
işaretlerin ne anlama geldiğini 
açıklar… 
Bir ürünü satın alırken ihtiyacı olup 
olmadığı, bütçemize uygun olup 
olmadığı, son kullanım tarihi, garanti 
belgesinin olup olmadığı ürünler 
üzerindeki kalite işaretlerini algılama   
Ör: Alış veriş listesi yapma vs 
Fatura almanın ve saklamanın önemi 

Bilinçli 
tüketici 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum 
(aile/soru
mluluk) 
 
Bireysel 
gelişim ile 
de 
ilişkilendiri
lebilir. 

3.4.24. Aile içindeki rol ve 
sorumluluklarını 
açıklar. 

Kendisi ve ailesi ile ilgili beğendiği 
özellikler, eksik gördüğü noktalar 
üzerinde durulacak. 
 
Aile bireylerinin sorumlulukları 
paylaşması gerektiği, kendisinin ve 
aile bireylerinin aile içinde ne gibi 
sorumluluklar alabileceği üzerinde 
tartışılacak 
Aile içi yardımlaşmanın önemi 
üzerinde durulacak 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Eleştirel ve 
Yaratıcı 
düşünme 

PÇ. 
11 
PÇ. 
13 

Ben ve 
Toplum 
(Kültür) 

3.4.25. Çevresindeki kültürel, 
sanatsal ve sportif 
faaliyetlere ilgi duyar. 

Müzelere gezi düzenlenecek, sergi, 
konser vb. katılınacak. Spor 
müsabakasına izleyici olarak katılması 
teşvik edilecek. Ülkemizin önemli 
sanatçılarının kimler olduğu, eserleri 
veya çalışmaları üzerinde durulacak 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 
11 

Ben ve 
Toplum 

3.4.26. Dünyaca ünlü önemli 
sanatçı ve sporcuları 

İsimleri ve başarıları araştırılacak, 
bunlar öğretilecek 
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PÇ. 
13 
 

(kültür) tanır. 

PÇ. 
11 

Ben ve 
Toplum 
(kültür) 

3.4.27. Ülkesinin tarihi ve 
kültürel mirasına 
değer verir  

Tarihi ve ören yerleri, geleneksel 
oyunları, yemekleri, flora ve faunasını 
araştırması üzerinde durulacak. 

Flora 
Fauna  

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 9 Ben ve 
Toplum 
(ekonomi) 

3.4.28. KKTC ekonomisi 
açsından turizm, 
tarım ve 
yükseköğretimin 
önemini açıklar. 

 Girişimcilik 
 

Ekonomik 
Katılım 

Girişimcilik 
 
 

PÇ. 9 Ben ve 
Toplum  
(tutumlu 
olma) 

3.4.29. Kaynakları ekonomik 
kullanmanın uzun 
vadedeki etkilerine 
yönelik çıkarımlarda 
bulunur. 

Bilinçli kaynak kullanımı israf, gibi 
konular üzerinde durularak, 
kaynakları bilinçsizce kullanmanın 
yaratacağı sonuçların neler olabileceği 
gibi konulara değinilecek. 
Kaynakları bilinçli kullanmanın aile 
bütçesine katkısı üzerinde durulacak 
Kaynakları ekonomik kullanmanın 
ülke ekonomisine katkıları üzerinde 
durulacak. 

İsraf 
Bilinçli 
kaynak 
kullanımı 
 
Aile bütçesi 

Ekonomik 
Katılım 

 

PÇ. 9 Ben ve 
Toplum 
(planlama)  
 
Bireysel 
gelişim ile 
de 
ilişkilendiri
lebilir. 

3.4.30. Zamanını etkin 
planlamamanın 
getireceği sonuçları 
kestirir. 

Planlı olmanın önemini kavrayarak 
boş zamanlarını etkin bir şekilde 
planlamasının, yemek, uyku ders, 
çalışma ve oyun saatlerine uymanın 
kişisel başarısına etkileri üzerinde 
durulacak. 
 
Günlük yaşamında takvim ve saatte 
bağlı planlama yapmanın önemi 
üzerinde durulacak  

Planlı olmak 
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PÇ. 9 
PÇ. 
10 

Ben ve 
Toplum 
(meslek 
seçimi)   

3.4.31. Üretici bir birey 
olmanın aile ve 
toplum açısından 
önemini açıklar. 

3.4.32. Meslek seçimimde 
göz önünde 
bulundurulması 
gereken temel 
noktaların farkına 
varır. 

Aile ve ülke ekonomisinin (Tarim-
turizm/eğitim)  gelişmesi için 
üretmenin önemine değinilecek  
Üretici bir birey olmanın aile ve 
toplum açısından önemi üzerinde 
durulacak 
 
Gelecekte, mesleğini seçerken göz 
önünde bulundurması gereken 
noktalar sorgulanacak  

Üretim 
Üretici 
Tarım turizm 

Ekonomik 
Katılım 

 

PÇ. 
11 

Ben ve 
Toplum 
(yurttaşlık)  

3.4.33. Ulusal bayramların 
dayandığı tarihsel 
olgu ve olayları 
açıklar. 

3.4.34. Ulusal bayramları 
kutlamak için 
alternatif öneriler 
üretir. 

3.4.35. Ülkesinin bir yurttaşı 
olmaktan gurur duyar. 

KKTC vatandaşı olduğu vurgulanacak. 
Milli günler, etkinlikler,  kutlamalar 
aktivitelere katılmanın getireceği birlik 
bütünlük üzerinde durulacak 
Özel günlerin toplumsal paylaşımlar 
için önemli günler olduğu üzerimde 
durulacak,  
 
Millî bayramları kutlama nedenleri 
açıklanacak 
 
Bayramların daha etkili kutlanması 
için fikir üretme çalışmaları 
yaptırılacak. 
 
Millî bayram günlerinin geçmişte 
yaşanan tarihi olaylarla ilişkileri 
tartışılacak 

KKTC 
Yurttaş- 
vatandaş 
Ülke 
Milli Gün 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 
 

PÇ. 
12 

Ben ve 
Toplum 
(çocuk 

3.4.36. Çocuk haklarının 
önemini açıklar. 

Çocuk hakları evrensel bildirgesinin 
çocuklar açısından önemini açıklar, 
dünyada çocukların karşı karşıya 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
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Hakları) kaldığı güçlükler üzerine tartışma 
yapılacak 

PÇ. 
12 

 3.4.37. Demokrasi ilkelerinin 
uygulanmaması 
durumunda ortaya 
çıkacak sorunları 
sıralar. 

Düşünce özgürlüğü, oy verme hakkı, 
eşitlik gibi ilkelere vurgu yapılabilir. 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 6 Ben ve 
Toplum 
(ulaşım) 
 
 

3.4.38. Ulaşım araçlarının 
geçmişten günümüze 
değin geçirdiği 
değişimleri inceler.  

Ulaşım araçlarının geçmişten 
günümüze geçirdiği aşamalar 
üzerinde durulacak. 

   

PÇ. 
14 

Ben ve 
Toplum 
(lider)  

3.4.39. Ülkesi için hizmet 
etmiş liderleri ve 
toplum üzerindeki 
etkilerini saptar. 

 

Dr Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş’ın 
liderlik ve önderlik kimlikleri Kıbrıs 
Türkleri ve KKTC için önemleri 
üzerinde durulacak 

 Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

 

PÇ. 
14  

Ben ve 
Toplum 
(Atatürk)  
 
 
 
 
 
 

3.4.40. Atatürk’ün öğrenim 
hayatı hakkında 
araştırma yaparak 
edindiği bilgileri yazılı, 
sözlü veya görsel 
yollarla ifade eder. 

3.4.41. Atatürk’ün ulusal bir 
lider olarak Türk 
ulusuna yaptığı 
hizmetleri açıklar. 

 Atatürk 
Devrimleri 

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 

Okuryazarlık 
Bilgi ve 
İletişim 
Teknolojileri 
Yeterliği 

PÇ. 
11 

Ben ve 
Toplum  

3.4.42. Farklı ülkelerde 
yaşayan insanlar 
hakkında farkındalık 
geliştirir 

Dünyadaki topluluklar, ülkeler, diğer 
şehirler, onların yaşayış şekilleri, 
yemekleri, giysileri kültürleri, 
özellikleri, bayrakları, dilleri, önemli 

Dünya 
Kültürü ve 
Mirası  

Duyarlı ve 
Etkin 
Vatandaşlık 
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 tarihi yerleri vb. konulara değinilerek 
Dünya Kültürü oluşturulmasına katkı 
sağlanacak. 

 


