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1. SINIF

ÜNİTELER 
MEVCUT 
KAZANIM 

SAYISI 

KRİTİK KAZANIM 
SAYISI 

KRİTİK 
OLMAYAN 

KAZANIM SAYISI 

3. ÜNİTE 7 5 2

4. ÜNİTE 7 6 1

5. ÜNİTE 7 6 1

6. ÜNİTE 8 5 3 

TOPLAM 29 22 7

KAZANIM VE AÇIKLAMALAR 

HB.1.3. Sağlıklı Hayat 

HB.1.3.1. Kişisel bakımını düzenli olarak yapar. 

El, yüz yıkama ve dişleri usulüne uygun olarak fırçalama, banyo yapma, saç tarama, tuvalet 
eğitimi ile günlük kıyafetlerini giyme ve özenli kullanma üzerinde durulur. Ayrıca kişisel 
bakımda sürekliliğin sağlanması vurgulanır. Kişisel bakımını yaparken kaynakların verimli 
kullanılması gerektiğine değinilir. 

HB.1.3.2. Sağlığını korumak için alması gereken önlemleri fark eder. 

Kişisel temizliğini yapma, mevsime uygun giyinme, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce 
yıkama, spor yapma, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, akılcı ilaç kullanımı, diş 
hekimine ve doktora gitmenin gerekliliği üzerinde durulur. 

HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer. 

Dengeli beslenme için tüketmemiz gereken temel bitkisel ve hayvansal besinler vurgulanır. 
Dengeli beslenirken yiyecek ayırt etmeme, kaynağı belli olmayan gıdalar ile açıkta ve/veya 
sokakta satılan gıdalar, gazlı içecekler gibi ürünlerin tüketiminin sağlığa zararları üzerinde 
durulur. 

HB.1.3.5. Temizlik kurallarına dikkat ederek kendisi için yiyecek hazırlar. 

Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerinde durulur. Yemeğe 
başlamadan önce ellerini yıkaması gerektiği hatırlatılır. 

HB.1.3.6. Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 

Okulda yemeğini yerken; yemeğe dua ile başlama, temiz bir şekilde üstüne dökmeden yeme, 
ayakta ve dolaşarak yemek yememe, ağzında lokma varken konuşmama ve peçete kullanma 
gibi hususlar üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme, ekmek ve yiyecek israfını önleme 
konuları vurgulanır. 

HB.1.4. Güvenli Hayat 

HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar. 

Merdivenden dikkatli inip çıkma, asansörü doğru kullanma, ıslak zeminde dikkatli yürüme, 
sınıf içinde- ki camlı eşyaları (dolap, şeref köşesi vb.) dikkatli kullanma, pencereden ve 
balkondan aşağıya sarkmama; elektrik prizleri, kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık 
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bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma ve gaz kaçağı gibi durumlarda 
ne yapılacağı ile ilgili konular üzerinde durulur. 

HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar. 

Karşıya geçme, yaya kaldırımı olan ve olmayan yerlerde yürüme ve yaya olarak trafikte 
görünürlükle ilgili önlemleri alma üzerinde durulur. Trafik işaret levhalarının (dur, geç, yaya 
geçidi, dikkat, okul geçidi, bisiklet giremez gibi çocuğun yaşamıyla doğrudan ilişkili olanlar) 
olduğu ve işaretlerin olmadığı yerlerde ne yapacağını bilme (alt ve üst geçitler, yaya geçitleri, 
okul geçitleri, ışıklı trafik işaret cihazlarının ve trafik polislerinin olduğu yerler, duran bir 
aracın önünden ve arkasından geçmeme vb.) ele alınır. 

HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular. 

İnsanlarla iletişimde kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir davet veya teklifle 
karşılaştığında etkili reddetme davranışı gösterme üzerinde durulur. 

HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir. 

Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis 
imdat 155, jandarma 156 ve orman yangını 177 vb. kurumlar ve telefon numaraları ele alınır. 
Telefon numaraları tek tek rakamlar hâlinde (1-5-5) kodlanarak öğretilir. 

HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır. 

Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, oyun konsolu ve elektrikli ev aletleri gibi elektronik 
araç ve gereçlerin güvenli kullanımı üzerinde durulur. İnternet ve bilgisayar oyunları gibi 
teknoloji bağımlılığına neden olabilecek durumlar karşısında dikkatli olunması gerektiği 
vurgulanır. 

HB.1.4.7. Kendisi için güvenli ve güvensiz alanları ayırt eder. 

Güvensiz alanlar olarak asansör ve merdiven boşluğu, balkonlar, binaların bodrum katları, 
inşaat alanları, su kanalları, çukurlar, su birikintileri ve süs havuzları gibi alanlar üzerinde 
durulur. 

HB.1.5. Ülkemizde Hayat 

HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir. 

Aile büyüklerinden, yaşadıkları yerin (mahalle/köy/ilçe/il) isimleri, yetiştirilen ürünler vb. 
belirgin özellikleri hakkında bilgi edinmeleri istenir. 

HB.1.5.3. Ülkemizin genel özelliklerini tanır. 

Ülkemizin adı, başkenti, İstiklâl Marşı ve Türk bayrağı tanıtılır. Bayrağımızın şekli ile ay ve 
yıldıza vurgu yapılarak rengi belirtilir. 

HB.1.5.4. Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder. 

Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır. 

HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir. 

Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve 
Anıtkabir üzerinde durulur. 

HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 
Ağustos Zafer Bayramı ve bu günler için yapılan hazırlıklar ile çocuklar için anlamı üzerinde 
durulur. 
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HB.1.5.7. Dinî gün ve bayram kutlamalarına istekle katılır. 

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda evde ve çevresinde yapılan hazırlıklar, 
bayramlaşma, ikramlar ve çocuklar için bayramın anlamı gibi konular üzerinde durulur. 
Ayrıca diğer dinî günlere de değinilir. 

HB.1.6. Doğada Hayat 

HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.  

HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. 

Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin yapılması ve bu konuda çevredekilerin 
nezaket kuralları çerçevesinde uyarılması üzerinde durulur. 

HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder. 

Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddeler üzerinde durulur. 

HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. 

HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar. 

Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler ile bu değişikliklerin bitkiler, hayvanlar ve insanlar 
üzerindeki etkilerinin neler olduğu üzerinde durulur. 

 

 

 

 

 

  


