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3. SINIF

ÜNİTELER 
MEVCUT 
KAZANIM 

SAYISI 

KRİTİK KAZANIM 
SAYISI 

KRİTİK 
OLMAYAN 

KAZANIM SAYISI 

3. ÜNİTE 5 4 1

4. ÜNİTE 7 7 0

5. ÜNİTE 9 9 0

6. ÜNİTE 6 5 1 

TOPLAM 27 25 2

KAZANIM VE AÇIKLAMALAR 

HB.3.3. Sağlıklı Hayat 

HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir. 

Yiyecek satın alınan yer, ürünün rengi, şekli, kokusu, son kullanma tarihi ve içeriklerine dikkat 
ederek alışveriş yapma üzerinde durulur. 

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.  

HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 

Sağlıklı büyümek için dengeli beslenmenin gerekliliği vurgulanır. Ayrıca obezite, diyabet, 
çölyak ve besin alerjisi gibi sağlık sorunlarına da dikkat çekilir. Yiyecek israfından 
kaçınmanın önemi üzerinde durulur. 

HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik 
ve hijyen kurallarına uyar. 

Ortak kullanıma açık mekânları, tuvalet ve lavaboları temiz, hijyen kurallarına uygun 
kullanmanın önemi üzerinde durulur. 

HB.3.4. Güvenli Hayat 

HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 

Öğrencilerin güvenliği için öncelikli olan trafik işaretleri ve işaret levhaları (yaya geçidi, okul 
geçidi, ışıklı trafik işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez, kontrolsüz demir yolu 
geçidi ve bisiklet giremez vb.) üzerinde durulur. 

HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 

HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken 
tedbirleri açıklar. 

Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalara örnekler vermesi sağlanır. Kesik, yaralanma, 
boğulma, zehirlenme ve yanma gibi kazalara karşı alınabilecek basit önlemler üzerinde 
durulur. 



 
8 

 

HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini 
açıklar. 

Acil durumlarda alandan uzaklaşma, çıkış kapılarını ve yangın çıkış yerlerini kullanmanın 
gerekliliği üzerinde durulur. Herhangi bir acil durumda kendisine ulaşılabilecek bir yakınına 
ait iletişim bilgilerine sahip olmanın önemi vurgulanır. 

HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım 
isteyebileceğini açıklar. 

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda yanından uzaklaşma, kaçma, yüksek sesle veya 
bağırarak yardım isteme, ailesini haberdar etme, güvenlik personeline başvurma gibi 
durumların gerekliliği üzerinde durulur. 

HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler 
yapabileceğine örnekler verir. 

Olağanüstü durumlardan; akran baskısı, suç kaynağı kişi ve gruplar, terör, savaş, deprem ve 
sel sırasında yapılması gerekenler üzerinde durulur. 

HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 

Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra 
bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve 
hız yapmama gibi konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının 
peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde durulur. 

HB.3.5. Ülkemizde Hayat 

HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 

Muhtarlık, belediye başkanlığı, kaymakamlık ve valilik gibi yönetim birimlerine gezi yapmaya 
özen gösterilir. 

HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 

Cumhuriyet kavramı üzerinde durularak cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler 
vurgulanır. 

HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, 
millî parklar vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması 
sağlanır. 

HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında 
ilişki kurar. 

Vatanseverlik, çalışkan olma, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapma üzerinde durulur. Bu 
değerlerin yansımalarının bireylerden başlayacağına değinilir. 

HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 

Okullar, camiler, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, parklar, oyun alanları, spor 
salonları ve stadyumlar gibi kamu mallarının korunması üzerinde durulur. 

HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bireysel özgürlüğü ve ülkesinin 
bağımsızlığına katkısı ile millî birlik ve beraberliğin toplumumuza katkıları üzerinde durulur. 

HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal 
sorumluluk projelerine katılır. 
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Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır. 

HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 

Atatürk’ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması; başkalarının görüşlerine değer 
vermesi, kararlılık, akıl yürütme, inandırıcılık, insan, vatan ve millet sevgisi gibi özellikleri 
üzerinde durulur. 

HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 

Engin Arık, Jale İnan, Mehmet Âkif Ersoy, Mehmet Ali Kâğıtçı, Naim Süleymanoğlu, Nene 
Hatun, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Zihni Derin gibi bireylerin kişisel özelliklerinin başarılı 
olmalarına etkisi üzerinde durulur. 

HB.3.6. Doğada Hayat 

HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.  

HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır. 

Yakın çevresinde yetiştirilen bir meyve veya sebze örneği üzerinden konu açıklanır. 

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir. 

İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. Olumlu 
etkilerine de örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler 
verilir. 

HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır. 

Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, 
uygun kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen 
sivil toplum kuruluşları temel düzeyde tanıtılır. 

HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir. 

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar kullanıma sunulma 
alanları örneklenir. Bu sürecin çevreye olan katkıları vurgulanır. Sayılan maddelerden birini 
kullanmak ve farklı işlev kazandırmak suretiyle sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark 
ettirilir. 

 

 




