
HER ŞEY YARINLARIMIZ İÇİN

1. SINIF TÜRKÇE
Hece Bilgisi - 1

Adı Soyadı :…………………………….……………….………………………..   Sınıfı :………….……..………  No :…………………

Telegram kanalımız 
için görsele tıklayınız.

Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi hecelerine ayıralım.

Hece

Ağzımızın bir hare-
ketiyle çıkan harf 
topluluğuna hece 

denir.                     
e, ke, tel

Heceler en az 1, en 
çok 4 harften 

oluşur.

o, spor

Heceler bir araya 
gelerek kelimeleri 

oluşturur.

Türk-çe

masa yazısınıf hece

ma-sa

kelime silgidefter kalem

boyama tahtagözlük askılık

tuvalet ödevöğretmen koridor

okul kitapöğrenci kantin

pencere teneffüsmüdür bahçe

t.me/h_yildirim
t.me/h_yildirim


HER ŞEY YARINLARIMIZ İÇİN

1. SINIF TÜRKÇE
Hece Bilgisi - 2

Adı Soyadı :…………………………….……………….………………………..   Sınıfı :………….……..………  No :…………………

Telegram kanalımız 
için görsele tıklayınız.

Görsellerdeki varlıkların isimlerini hecelerine ayırarak ör-
nekteki gibi yazalım.

a-ça-cak

Aşağıdaki hecelerden an-
lamlı kelimeler oluşturalım.

ta
kı

ma

sa

ne

kas
at

kar

Kelimelerin harf ve he-
ce sayılarını yazalım.

Kelime Harf 
Sayısı

Hece 
Sayısı

salata

eldiven

matematik

önemli

gözlük

ördek

cetvel

t.me/h_yildirim
t.me/h_yildirim


HER ŞEY YARINLARIMIZ İÇİN

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ
Sağlıklı Olmak İçin - 1

Adı Soyadı :…………………………….……………….………………………..   Sınıfı :………….……..………  No :…………………

Aşağıdaki görsellerden sağlığımız ile ilgili olanları işaretleyelim.

Telegram kanalımız 
için görsele tıklayınız.

Bilgi Kutusu: Sağlıklı olmak için kişisel bakımımıza özen göstermeliyiz.
Elbiselerimizin temizliğine dikkat etmeli, kirli ortamlardan uzak dur-
malıyız. Meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkamalıyız. Dengeli ve
düzenli beslenmeliyiz. Mevsime uygun giyinmeliyiz. Aşı olmalı, göz
ve diş sağlığımız için düzenli olarak doktora gitmeliyiz.

t.me/h_yildirim
t.me/h_yildirim


HER ŞEY YARINLARIMIZ İÇİN

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ
Sağlıklı Olmak İçin - 2

Adı Soyadı :…………………………….……………….………………………..   Sınıfı :………….……..………  No :…………………

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki yıldızı yeşile, yanlış
olanların başındaki yıldızı kırmızıya boyayalım.

Telegram kanalımız 
için görsele tıklayınız.

Hastalıklardan korunmak için aşı olmalıyız.

Sağlığımız için bol bol uyumalıyız.

Kola, gazoz, cips gibi yiyecek ve içecekler sağlığımıza 
zararlıdır.

Sıcak havalarda ince, soğuk havalarda kalın giysiler 
giymeliyiz.

Sağlıklı olmak için spor yapmak da önemlidir.

Yiyeceğimiz elmayı yemeden önce yıkamalıyız.

Sağlığımız için elbiselerimizin temizliği de önemlidir.

Sağlıklı olmak için yapmamız gerekenleri görsellere göre altlarına
yazalım.

t.me/h_yildirim
t.me/h_yildirim


HER ŞEY YARINLARIMIZ İÇİN

1. SINIF MATEMATİK
Verilmeyen Toplananı Bulalım

Adı Soyadı :…………………………….……………….………………………..   Sınıfı :………….……..………  No :…………………

Telegram kanalımız 
için görsele tıklayınız.

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları 
örnekteki gibi bulalım.

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları 
şekil çizerek örnekteki gibi bulalım.

2 + …… = 4 3 + …… = 52 4 + …… = 6

…… + 5 = 9 1 + …… = 8 7 + …… = 10

5 + …… = 10 8 + …… = 15…… + 12 = 15 
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6 + …… = 12 6 + …… = 13…… + 7 = 15 

t.me/h_yildirim
t.me/h_yildirim

