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1. TRAFİK UYARICILARI

Bunu biliyor musunuz?
Dünyada ilk trafik lambasının bundan yaklaşık 150 yıl önce İn-

giltere'de kullanıldığını biliyor muydunuz? Trafik lambalarının kul-
lanılmaya başlandığı o yıllarda şehir içi ulaşım daha çok at ve at 
arabaları ile sağlanıyordu. Türkiye'de trafik lambasının kullanıldı-
ğı ilk ilimiz İstanbul'dur. Yaklaşık 100 yıl önce ülkemizde kullanıl-
maya başlanan trafik lambaları, o günden beri yaya ve sürücüle-
rin hareketlerini düzenlemeye devam ediyor. 

ETKİNLİK 1  

Aşağıda verilen trafik işaret levhaları ile  anlamlarını eşleştiriniz.

DİKKAT

YAYA GEÇİDİ

OKUL GEÇİDİ

YAYA ALT GEÇİDİ

YAYA ÜST GEÇİDİ

ARAÇ ÜST GEÇİDİ

(Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/yasam/koy-sinemasi-cocuklar-icin-perde-aci-
yor-378650.html' sitesinden alınarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)
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ETKİNLİK 2  

ETKİNLİK 3  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D“, yanlış olanların 
başına “Y“ yazınız. 

Trafik işaret levhaları, yalnızca yayalar içindir.

Yayalar için kırmızı ışık yandığında durmalıyız.

Işıklı trafik işaret cihazı trafiğin akışını düzenler.

Trafik işaret levhalarını korumak, vatandaşlık görevimizdir.

“Bisiklet Giremez“ levhasının olduğu bölgeye bisikletle giriş 
yapılamaz.

Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

güvenliği korumalıyızkaldırım yaya

yaya giremez bisiklet

Trafikte yürüyerek hareket eden kişiye  de-
nir.

Trafik işaretleri ve işaret levhaları, trafikte  
sağlar.

Yayaların giremediği yolda  levhası bulunur.

Trafik işaretlerini ve işaret levhalarını .

“Bisiklet Giremez“ levhasının olduğu yolda 
kullanamayız.
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 4  

ETKİNLİK 5  

Aşağıdaki trafik işaret levhalarını anlamlarına göre eşleştiriniz.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarının anlamlarını görselerinin altları-
na yazınız.

Durak

Mecburi Bisiklet Yolu

Yaya Giremez

Yüzme Yeri
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2. TRAFİK KURALLARINA UYUYORUM

Bunu biliyor musunuz?
Yayaların ve sürücülerin yolda giderken dikkat etmeleri ve uy-

maları gereken kurallara trafik kuralları denir. Türkiye'de trafik 
kuralları ilk defa 1913'te (bin dokuz yüz on üç) uygulanmıştır. 

ETKİNLİK 1  

Aşağıda bazı trafik işaret levhaları, anlamlarıyla birlikte verilmiştir. 
Bu levhaları gördüğünüzde neler yapabileceğinizi görsellerin altları-
na yazınız.

Yaya Geçidi

Yaya Üst Geçidi

Okul Geçidi

Bisiklet Giremez

(Kaynak: http://muglaarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/04110129_
3-MODYL_3_SUNUM_12-17_YAY_GRUBU.pdf)
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 2  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D“, yanlış olanların 
başına “Y“ yazınız.

Duran araçların arasından karşıya geçmemeliyiz.

Kaldırımlarda arkadaşlarımızla top oynayabiliriz.

Trafik işaretlerine ve işaret levhalarına uyduğumuzda hem 
kendimizin hem de başkalarının hayatını koruruz.

Yolculuk yaparken ön koltuğa oturmak, hayatımızı tehlikeye 
atmaz.

Trafik polisinin olduğu yerde onun işaretlerine uymalıyız.

ETKİNLİK 3  

Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

emniyet kemerini geçitleri meşgul

üstündenönünden veya arkasından

oyun

Yolculuk hâlindeyken sürücüyü  etmemeliyiz.

Arabaya biner binmez  takmalıyız.

Karşıdan karşıya geçerken alt ve üst  kullanma-
lıyız.

Kaldırımlarda arkadaşlarımızla  oynamamalıyız.

Duran arabaların   geçmek kazaya neden ola-
bilir.
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ETKİNLİK 4  

Aşağıda trafikle ilgili verilen görselleri inceleyiniz. Görsellerde yer 
alan doğru ve yanlış davranışları aşağıda verilen yazı alanına yazı-
nız.

1

1

4

4

5

5

2

2

3

3
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

Leyla, başarılı bir öğrenciydi. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyordu. 
Okula giderken “Acaba bugün ne öğreneceğiz?“ diye düşünür, heye-
canlanırdı. O günkü dersin konusu trafik kurallarıydı. Öğretmeni, okula 
gelip giderken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermişti. 
Leyla, dersi dikkatle dinledi. Öğretmeninin verdiği etkinlikleri en güzel 
yazısıyla yazdı. Eve geldiğinde, annesi Leyla'ya o gün derste neler öğ-
rendiği ile ilgili aşağıdaki soruları sordu.

2. Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz?

1. Trafik kurallarına niçin uymalıyız?

ETKİNLİK 5  

Aşağıdaki metni okuyunuz. Verilen soruları yanıtlamasında Ley-
la’ya yardımcı olunuz.
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3. KAZALARA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM

Bunu biliyor musunuz?
Kazalar beklenmedik zamanlarda ortaya çıkar. Dikkatsiz ol-

mak ve aceleci davranmak, kazaların başlıca nedenlerindendir. 
Bu yüzden dikkatli olunmalı, hayati tehlike yaratabilecek davra-
nışlardan uzak durulmalıdır.

ETKİNLİK 1  

Aşağıdaki görsellerde verilen tehlikeli durumları inceleyiniz. Bu 
tehlikeli durumları, neden olabileceği kazalarla eşleştiriniz.

Düşme

Zehirlenme

Kesik

Yanma

Kırık

(Yazarlar tarafından bu çalışma kitabı için yazılmıştır.)
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 2  

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki çocuklar bu kazalar-
la neden karşılaşmış olabilir? Düşüncelerinizi verilen boşluğa yazınız.
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ETKİNLİK 3  

ETKİNLİK 4  

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Kazayla karşılaşabileceğiniz du-
rumları işaretleyiniz.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki çocukların davranış-
ları sonucunda ne gibi kazalar meydana gelebilir? Bu kazaları önle-
mek için neler yapılabilir? Yazınız.

Sivri uçlu cisimlerle oynamam.

Çakmak veya kibritle oynamam.

Elektrikli aletleri tamir edebilirim.

Okul koridorunda koşarım.

Islak elle prizlere dokunmam.

Çamaşır 

Suyu

Çam
aşır 

Suyu
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 5  

Okulda ve evde karşılaşabileceğiniz kazalara örnekler veriniz. Bu 
kazalara karşı hangi önlemlerin alınabileceğini yazınız.

Okulda Karşılaşabileceğim 
Kazalar

Evde Karşılaşabileceğim 
Kazalar

Alınabilecek Önlemler 

Alınabilecek Önlemler 

1. 

1. 1. 

1. 

2. 

2. 2. 

2. 

3. 

3. 3. 

4. 4. 

3. 

4. 4. 
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4. ACİL DURUMLAR

Bunu biliyor musunuz?
Denizlerde yol alan gemiler, çeşitli olumsuzluklarla karşı karşı-

ya kalabilirler. Gemiler, tehlikeli bir durumda çevresinden yardım 
istemek için acil durum sinyali gönderir. Acil durum yardım sinya-
lini alan ekipler, gemiye yardım etmek için yola koyulur.

ETKİNLİK 1  

Aşağıda bazı acil durum kuruluşlarının görselleri verilmiştir. Bu ku-
ruluşların hangi acil durumda size destek olabileceğine birer örnek 
veriniz. Örneğinizi verilen boşluklara yazınız.

(Yazarlar tarafından bu çalışma kitabı için yazılmıştır.)
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 2  

ETKİNLİK 3  

Aşağıdaki cümleleri uygun sözcük ya da sözcük grubuyla tamam-
layınız. Cevabınızı renkli kalemle boyayınız.

Aşağıdaki görsellerde bazı acil durumlar verilmiştir. Bu durumlar 
karşısında ne yapabileceğinize ilişkin görüşlerinizi yazınız.

telaşlı sakin üzgün

giriş çıkış atlayış

Acil durumlarda, olay yerinden uzaklaşmak için  kapı-
larını kullanmalıyız.

Acil durum anında  olmak çok önemlidir.

yangın çıkış teras çıkış depo giriş

Yangın anında binadan çıkmak için  kapılarını kullanma-
lıyız.
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ETKİNLİK 4  

Aşağıda verilen acil durum bilgi kartını doldurunuz.

ADIM VE SOYADIM :

KAN GRUBUM :

DOĞUM TARİHİM :

ADRESİM :

BİLİNEN SÜREKLİ 
HASTALIĞIM :

SÜREKLİ 
KULLANDIĞIM İLAÇ :

ACİL DURUMDA ULAŞILABİLECEK KİŞİNİN

ADI VE SOYADI :

TELEFONU :

ACİL DURUM BİLGİ KARTIACİL DURUM BİLGİ KARTI
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

5. GÜVENLİĞİMİ SAĞLIYORUM

Bunu biliyor musunuz?
Türkiye'de vatandaşların can ve mal güvenliğini polis ve jan-

darma sağlar. Her iki kuruluşta da çocukların güvenliğini sağla-
mak ve onları korumak amacıyla oluşturulmuş güvenlik birimleri 
bulunmaktadır.

ETKİNLİK 1  

Aşağıdaki cümleleri uygun sözcük ya da sözcük grubuyla tamam-
layınız. Cevabınızı renkli kalemle boyayınız.

kıyafet yiyecek çanta

Tanımadığım kişilerden  almam.

ödevlerini istediklerini yemeklerini

Yabancıların   yapmam.

bağırarak sakin üzgün

Korktuğum zaman  yardım isteyebilirim.

okul idaresinden okul arkadaşlarımdan okul velilerinden

Servisi kaçırdığımda eve dönebilmek için  yardım alırım.

(Yazarlar tarafından bu çalışma kitabı için yazılmıştır.)
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ETKİNLİK 2  

ETKİNLİK 3  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D“, yanlış olanların 
başına “Y“ yazınız.

Güvenliğinizi tehdit eden bir kişiyle karşılaştığınızda, aşağıda veri-
len cümlelerde belirtilenlerden hangilerini yapmanız gereklidir? İşa-
retlediğiniz ifadelerin yanındaki kelebekleri renkli kalemle boyayınız.

İstemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda “Hayır.“ demeli-
yiz.

Tanımadığımız kişilerden dondurma alabiliriz.

Tanımadığımız kişilerin arabasına binmemeliyiz.

Okula geliş ve okuldan gidişlerimizde bildiğimiz güvenli yol-
ları kullanmalıyız.

Yabancı insanlar bizi çağırdığında yanlarına gidebiliriz.

Oradan hızla 
uzaklaşırım.

Sessizce bek-
lerim.

Durumu aileme 
anlatırım.

Güvenlik per-
soneline şikâ-

yet ederim.

Bağırarak yar-
dım isterim.

En yakın 
güvenli yere 

kaçarım.
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 4  

ETKİNLİK 5  

Aşağıdaki cümlelerden bazıları, güvenliğinizi tehdit edecek durum-
ları belirtmektedir. Bu cümleleri bularak “Hayır, demeliyim.“ kutusu ile 
eşleştiriniz.

Aşağıdaki durumlar karşında nasıl cevap vermeniz ve ne yapmanız 
gerektiğini ilgili boşluklara yazınız.

Bu haftaki harçlığını bana ver, 
zorluk çıkarma!

Beni baban gönderdi. Arabaya 
binersen seni eve götüreceğim.

Vereceğim cevap: ....................................
...............................................................................
..................................

Vereceğim cevap: ...................................
..............................................................................
...................

 

 

Ne yapmalıyım?

Ne yapmalıyım?

Hey!
Yeni bir top al-

dım. Ailen izin verirse 
birlikte arka bahçede 
topla oynayabiliriz.

Okuldan sonra 
hemen eve gidelim. 

Annemiz merak edebilir.

Arabaya 
binersen sana 

dondurma alacağım.

Hayır, demeliyim.
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6. TEHLİKELERE HAZIRIM

Bunu biliyor musunuz?
Türkiye sel, çığ, heyelan, orman yangını ve deprem gibi doğal 

afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Bu afetler kimi zaman bü-
yük hasarlara yol açmaktadır. Bu yüzden, ülkemizdeki her ilde 
Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD) kurulmuştur. AFAD, doğal 
afetlerin yaşandığı yerlerde vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde 
yardım eder, bu yerlerde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirir.

ETKİNLİK 1  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D“, yanlış olanların 
başına “Y“ yazınız.

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaya gerek yoktur. 

Okulda bizden zorla para isteyen arkadaşımızı öğ-
retmenimize söylemeliyiz.

Deprem anında kapıya koşmalıyız.

Deprem anında çök-kapan-tutun yöntemini uygula-
mak hayatımızı kurtarabilir.

Sel anında yüksek yerlere çıkıp yardım bekleme-
liyiz.

Yangın sırasında önce yangın yerinden uzaklaş-
malıyız.

Kötü niyetli olduğunu anladığımız kişilerin yanından 
hemen uzaklaşmalıyız.

(Kaynak: https://www.afad.gov.tr/)
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 2  

Afet ve acil durum çantasında bulunması gereken bazı eşyalar var-
dır. Aşağıda verilenlerden afet ve acil durum çantasında bulunması 
gerekenlerin altındaki kutuyu maviye boyayınız. 
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ETKİNLİK 3  
Aşağıda bazı doğal afetlerin görselleri verilmiştir. Bu afetlerle karşı-

laşıldığında neler yapılması gerektiğini verilen bölümlere yazınız.

ETKİNLİK 4  

Günlük hayatınızda güvenliğinizi tehdit edebilecek bir sorun belirle-
yiniz. Belirlediğiniz sorunu ve bu sorunla ilgili yapabileceklerinizi aşağı-
da verilen yazı alanına yazınız.

Sorun

Neler yapabilirsiniz?
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

7. GÜVENLE OYNUYORUM

Bunu biliyor musunuz?
Anadolu'nun en eski oyuncaklarından biri de topaçtır. Da-

yanıklı olduğu için gürgen ağacından yapılan topaç, çocukların 
yanı sıra yetişkinlerin de oynadığı bir oyuncaktır. Topaç ve ben-
zeri oyuncaklarınızla güvenli oyun alanlarında oynamalısınız.

ETKİNLİK 1  

Aşağıdaki cümleleri uygun sözcük ya da sözcük grubuyla tamam-
layınız. Cevabınızı renkli kalemle boyayınız.

araçların

eğlenceye kapalı

ağlamamalıyız

oyuncakların

oyuna kapalı

koşmamalıyız

topların

trafiğe kapalı

atlamamalıyız

Oyunlarımızı  olmadığı, güvenli yerlerde oynamalıyız.

Kaykay, bisiklet ve paten gibi oyun araçlarını   alanlar-
da kullanmalıyız.

Oyun alanının dışına kaçan topun peşinden  .

taşların - toprakların kendimizin - başkalarının oyuncakların - topların

Oyun oynarken hem  hem de  güven-
liğini tehlikeye atmamalıyız.

rahat dar kalın

Oyun oynarken  kıyafetler giymeliyiz.

(Yazarlar tarafından bu çalışma kitabı için yazılmıştır.)
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Toplarla verilen ifadeleri, harflerle verilen ifadelerden uygun olanla-
rıyla tamamlayınız. Toplara karşılık gelen harfleri şifre kutusuna yaza-
rak anahtar sözcüğü bulunuz.

Aşağıda okla belirtilen yerlere, oyun oynayabileceğiniz güvenli oyun 
alanlarında dikkat etmeniz gereken kurallardan beş tanesini yazınız.

kaçan topun arkasından koş-
mamalıyız.A

kontrol etmeden kullanma-
malıyız.S

güvenli alanları seçmeliyiz.K

akrobatik hareketler sergile-
memizi sağlar.T

düşüp yaralanmamıza ne-
den olur.

K

ETKİNLİK 2  

ETKİNLİK 3  

Bisiklet kullanırken el-
lerimizi gidondan çek-
mek 

Oyun oynarken

Parktaki oyun araçla-
rını 

Oyun oynamak için 

Anahtar Sözcük:

Dikkat Edilmesi 
Gereken Kurallar
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

ETKİNLİK 4  

Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki çocukların 
yaptığı hataları belirleyiniz. Bu hataları ve araçların güvenli kullanımı 
için yapılması gerekenleri ilgili bölümlere yazınız.

Kaykayın güvenli kullanımı için yapılması gerekenler nelerdir?

Bisikletin güvenli  kullanımı için yapılması gerekenler nelerdir?

Hatalar

Hatalar
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Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D“, yanlış olanların 
başına “Y“ yazınız.

Okuldan dönerken tanımadığımız biri kolumuzdan tutup çekerse 
 atmalıyız.

Oyun oynamak için  yerler seçmeliyiz.

Bisiklet, kaykay ve paten gibi araçları kullanırken  tak-
malıyız.

Deprem, çığ, sel ve yangın gibi doğal afetlerde  kapıl-
mamalıyız. 

Oyun alanlarında  yerlerden atlamak kazalara neden 
olur.

(  ) Trafikte düzeni ve güvenliği sağlamak için konulan kurallara 
“trafik kuralları“ denir.

(  ) Tanımadığımız kişilere adresimizi ve telefon numaramızı vere-
biliriz.

(  ) Parktaki kırık salıncakta sallanabiliriz.

(  ) Duran araçların önünden veya arkasından geçmek tehlikelidir.

(  ) Işıklı trafik işaret cihazlarında, kırmızı ışığın yanması “Dur!“ an-
lamına gelir.

(  ) Islak elle lamba düğmelerine ve prizlere dokunursak elektrik 
çarpabilir.

(  ) Pencerelerden sarkmak, hayatımızı tehlikeye atabilir.

(  ) Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaştığımızda bağıra-
rak yardım isteyebiliriz.

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

bisiklet - çığlık - güvenli - kask - paniğe - yüksek

A. 

B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

6. 
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4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik kazalarına sebep olur? 

A. Alt ve üst geçitleri kullanmak
B. Trafik kurallarına uymak
C. Yaya geçitlerini kullanmamak

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınabilecek önlemler-
den değildir?   

A. “Çök-kapan-tutun“ pozisyonunda durmak
B. Dolapları duvarlara sabitlemek
C. Evleri sağlam yapmak

1. 

4. 

5. 

2. 

3. 

Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.C. 

Aşağıdaki durumlardan hangilerinde “Hayır!“ demelisiniz?

I. Arkadaşınız harçlığınızı zorla istediğinde
II. Kardeşiniz çantasını hazırlarken yardım istediğinde
III. Tanımadığınız bir kişi size yiyecek teklif ettiğinde

A.  I ve III   B.    I, II ve III   C.   I ve II

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi güvenli geçiş yeridir?

I. Alt geçitler
II. Kavşaklar
III. Üst geçitler
IV. Yaya geçitleri

A.  2   B.    3   C.   4

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışı yanlıştır?

Ceren: Parkta oynamadan önce oyun araçlarını kontrol ederim.
Şeyda: Salıncakta sallanırken ellerimi bırakırım.
Şule: Patenle kayarken kask ve dizlik takarım.

A. Ceren   B.    Şeyda   C.   Şule
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Aşağıdaki trafik işaret levhalarının anlamları hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A. Alt Geçit - Okul Geçidi - Bisiklet Giremez 
B. Okul Geçidi - Araba Giremez - Bisiklet Girebilir
C. Yaya Geçidi - Okul Geçidi - Bisiklet Giremez 

Parktan dönerken tanımadığınız bir kişi yanınıza gelip sizi evinize 
götürmek istiyor. İstemediğinizi söylediğinizde de babanızın gön-
derdiğini söyleyip ısrar ediyor.

Verilen duruma göre aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru 
olur?

A. Tanımadığınız kişinin teklifini kabul ederek arabasına binmek
B. Yüksek sesle bağırıp yardım istemek 
C. Tanımadığınız kişiyle konuşmaya devam etmek

6. 

7. 

8. Ayşe ve Funda, okuldan eve dönerken karşı caddedeki binanın çatı-
sından alevlerin yükseldiğini gördü. Sokaktaki insanlar, telefonlarını 
çıkarıp hemen yardım çağırdılar.

Verilen duruma göre sokaktaki insanlar aşağıdaki numaralardan 
hangisini aramış olabilirler?

A. 112
B. 122
C. 183
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CEVAP ANAHTARIHayat Bilgisi 3. Sınıf Çalışma Kitabı

4. ÜNİTE GÜVENLİ HAYAT

1. TRAFİK UYARICILARI      

2. TRAFİK KURALLARINA UYUYORUM      

ETKİNLİK 1  (Sayfa 120) 

YAYA GEÇİDİ YAYA ÜST GEÇİDİ DİKKAT YAYA ALT GEÇİDİ OKUL GEÇİDİ

ETKİNLİK 2  (Sayfa 121) 

Y - D - D - D - D

ETKİNLİK 3  (Sayfa 121) 

yaya - güvenliği - Yaya Giremez - bisiklet - korumalıyız

ETKİNLİK 1  (Sayfa 123) 

Yaya geçidi levhasını bulunan yerlerde karşıdan karşıya geçebilirim.
Okul çevresindeki yerlerde karşıdan karşıya geçebilirim.
Bu levhanın bulunduğu yerlerde üst geçidi kullanarak yolun karşısına geçerim.
Trafikte tehlike oluşturabileceği için bu levhanın bulunduğu yerlere bisikletimle giriş yapmam.

ETKİNLİK 2  (Sayfa 124) 

D - Y - D - Y - D

ETKİNLİK 3  (Sayfa 124) 

meşgul - emniyet kemerini - geçitleri - önünden ve arkasından - oyun

ETKİNLİK 4  (Sayfa 125) 

1. Yaşlı insanların karşıdan karşıya geçmesine yardım etmeliyiz.
2. Karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinlemek tehlikelidir.
3. Yeşil ışık yandığında karşıdan karşıya geçmeliyiz.
4. Cadde ve sokaklarda kaykay kullanmak tehlikelidir.
5. Cadde ve sokakta her zaman yaya kaldırımından yürümeliyiz.

ETKİNLİK 4  (Sayfa 122) 

Durak - Yaya Giremez - Mecburi Bisiklet Yolu

ETKİNLİK 5  (Sayfa 122) 

Hastane - Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır - Işıklı İşaret Cihazı - Dur - Kontrolsüz Demir-
yolu Geçidi - Mecburi Yaya Yolu
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3. TRAFİK KURALLARINA UYUYORUM      
ETKİNLİK 1  (Sayfa 127) 

Kesik - Düşme - Yanma - Zehirlenme

ETKİNLİK 2  (Sayfa 128) 

 • Görseldeki çocuk, bisikleti hızlı ve dikkatsiz kullanmış olabilir. Bisiklet kullanırken ellerini 
bırakarak kazaya sebep olmuş olabilir.

 • Görseldeki çocuk, yüzmeyi iyi bilmiyor olabilir. Derin ve dalgalı bir yerde yüzerek boğul-
ma tehlikesi geçirmiş olabilir.

 • Görseldeki çocuk yanan ocağa yaklaşmış, ocağın üzerindeki tencereye dokunmuş ya 
da çarpmış olabilir. 
(Örnek olarak verilmiştir. Öğrenci, bu etkinlikteki soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre ce-

vaplayacaktır.)

ETKİNLİK 4  (Sayfa 129) 

 • Çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik maddelerini koklamak, bu maddelere dokunmak ve 
bu maddelerin tadına bakmak zehirlenmelere yol açabilir. Bu tür temizlik maddelerini 
koklamamalı ve onların tadına bakmaya çalışmamalıyız.

 • Ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi aletleri tek başımıza kullanmaya çalış-
mak tehlikelidir. Bu aletlerin fişlerini prizlere takmaya çalışmak elektrik çarpmasına yol 
açabilir. Elektrikle çalışan aletleri oyun aracı olarak kullanmamalıyız. Prizlere yabancı 
cisimler sokmaya çalışmamalıyız. 
(Örnek olarak verilmiştir. Öğrenci, bu etkinlikteki soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre ce-

vaplayacaktır.)

ETKİNLİK 5  (Sayfa 130) 

Okulda Karşılaşabileceğim Kazalar
1. Merdivenlerden düşerek yaralana-

biliriz.
2. Sıraların köşelerine çarpabiliriz ve 

bu durum çeşitli yaralanmalara yol 
açabilir.

3. Yeni temizlenmiş ıslak zeminli kori-
dorlarda kayıp düşebiliriz.

4. Açık pencerelerden başımızı, elimizi 
dışarı çıkarmaya çalışmak düşme-
mize sebep olabilir.

Alınabilecek Önlemler
1. Merdivenlerden koşarak inmemeli-

yiz.
2. Sıraların köşelerine koruyucular ko-

nulabilir.
3. Kaygan zemin uyarı levhası kullanı-

labilir.
4. Açık pencerelerden uzak durmalı ve 

başımızı dışarı çıkarmaya çalışma-
malıyız.

ETKİNLİK 5  (Sayfa 126) 

1. Trafik kurallarına uymamak karmaşaya sebep olur. Trafik kurallarına uyarak kendimizi ve 
diğer insanları tehlikelerden korumuş oluruz. Trafik kurallarına uyarsak can ve mal kayıpla-
rını önleriz.

2. Karşıdan karşıya geçerken trafik polisinin ya da trafik ışıklarının bulduğu yerleri tercih et-
meliyiz. Alt ve üst geçitler, yaya veya okul geçidi gibi güvenli geçiş yerlerini de kullanabili-
riz. Karşıya acele etmeden geçmeliyiz. Yolun önce soluna sonra sağına, daha sonra tekrar 
soluna bakarak yolda sakince yürümeye başlamalıyız. Yolun ortasına geldiğimizde tekrar 
yolun soluna bakarak karşıya dikkatlice geçmeliyiz.

ETKİNLİK 3  (Sayfa 129) 
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Hayat Bilgisi 3. Sınıf Çalışma Kitabı CEVAP ANAHTARI

4. ACİL DURUMLAR         
ETKİNLİK 1  (Sayfa 131) 

Ambulans: Dedem merdivenlerden düştü. Ayağı kırılmıştı. Hemen ambulansı aradık. 
Jandarma: Köyümüzde kaybolan Ahmet'i bulmak için jandarmadan yardım İstedik.
Polis: Komşumuzun evine hırsız girdi. Olayı hemen polise bildirdik.
İtfaiye: Babaannemin evinde yangın çıkınca itfaiyeye haber verdik.
AFAD: AFAD, selden etkilenen ailelerin yardımına koştu.

5. GÜVENLİĞİMİ SAĞLIYORUM       
ETKİNLİK 1  (Sayfa 134) 

yiyecek - bağırarak - okul idaresinden - istediklerini

ETKİNLİK 2  (Sayfa 135) 

D - Y - D - D - Y 

ETKİNLİK 3  (Sayfa 135) 

Oradan hızla uzaklaşırım.
Bağırarak yardım isterim.
En yakın güvenli yere kaçarım.
Durumu aileme anlatırım.
Güvenlik personeline şikâyet ederim.

ETKİNLİK 4  (Sayfa 136) 

Arabaya binersen sana dondurma alacağım.

ETKİNLİK 2  (Sayfa 132) 

çıkış - sakin - yangın çıkış

ETKİNLİK 3  (Sayfa 132) 

Yangın: Öncelikle sakin olmalıyız. Dumandan etkilenmemek için koşmadan ancak hızlı adım-
larla güvenli bir alana gitmeliyiz. 112 Acil çağrı merkezini aramalıyız. Büyüklerimize haber ver-
meliyiz
Yaralanma: Öncelikle sakin olmalıyız. Hemen büyüklerimize haber vermeliyiz. Kanamayı dur-
durmak için temiz bir bezle yaranın üzerine bastırmalıyız. Vakit kaybetmeden 112 Acil çağrı mer-
kezini aramalıyız.

ETKİNLİK 4  (Sayfa 133) 

Öğrenciler, bu etkinliği kişisel bilgilerini öğrenerek yapacaklardır.

Evde Karşılaşabileceğim Kazalar
1. Bıçak, makas, tornavida gibi kesici 

ve delici aletlerle oynamak yaralan-
mamıza sebep olabilir.

2. Temizlik maddelerini koklamak veya 
onların tadına bakmak zehirlenme-
lere yol açabilir.

3. Masa, koltuk, merdiven, ranza gibi 
yerlerden düşebiliriz.

4. Üzerimize kaynar su, süt ya da çay 
dökülmesi, yanıkların oluşmasına 
sebep olabilir.

Alınabilecek Önlemler
1. Kesici ve delici aletlerden uzak dur-

malıyız. Onları oyuncak olarak kul-
lanmamalıyız.

2. Temizlik maddelerinden uzak dur-
malıyız. Bu maddeleri koklamamalı 
ve onların tadına bakmaya çalışma-
malıyız.

3. Masa, koltuk, merdiven, ranza gibi 
yerlerde oyun oynamamalıyız.

4. Ocağa yaklaşmamalı, yanan ocağa 
dokunmaya çalışmamalıyız.

(Örnek olarak verilmiştir. Öğrenci, bu etkinlikteki soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre 

cevaplayacaktır.)
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ETKİNLİK 2  (Sayfa 138) 

6. TEHLİKELERE HAZIRIM        
ETKİNLİK 1  (Sayfa 137) 

Y - D - D - D - Y - D - D

ETKİNLİK 3  (Sayfa 139) 

Deprem: Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulanmalıdır. 
Sel: Selden korunmak için yüksek ve güvenli alanlara gidilmelidir. Sel suyu, akıntı ya da nehir-
lerde yürümeye çalışılmamalıdır. Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır. 
Orman yangını: 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmelidir. Yangın çıkan ortamdan hızlıca uzak-
laşılmalıdır.
(Örnek olarak verilmiştir. Öğrenci, bu etkinlikteki soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre cevaplayacaktır.)

ETKİNLİK 4  (Sayfa 139) 

Öğrenci, bu etkinliği kendi duygu ve düşüncelerine göre yapacaktır.

ETKİNLİK 5  (Sayfa 136) 

Vereceğim cevap: Hayır. Harçlığımı sana veremem.
Ne yapmalıyım? Durumu aileme haber vermeliyim.
Vereceğim cevap: Hayır. 
Ne yapmalıyım? Oradan hızla uzaklaşmalı ve bağırarak yardım istemeliyim. 
(Örnek olarak verilmiştir. Öğrenci, bu etkinlikteki soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre cevaplayacaktır.)
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Hayat Bilgisi 3. Sınıf Çalışma Kitabı CEVAP ANAHTARI

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME (Sayfa 143,144 ve 145)

A. 1.  kask
2.  güvenli
3.  çığlık
4.  yüksek
5.  paniğe

B. 1.  D
2.  Y
3.  Y
4.  D
5.  D
6.  D
7.  D
8.  D

C. 1.  A
2.  A
3.  C
4.  B
5.  B
6.  C
7.  B
8.  A

7. GÜVENLE OYNUYORUM        
ETKİNLİK 1  (Sayfa 140) 

araçların, trafiğe kapalı, koşmamalıyız,  rahat, kendimizin - başkalarının

ETKİNLİK 2  (Sayfa 141) 

Anahtar Sözcük: KASK 

ETKİNLİK 3  (Sayfa 141) 

Kask takma, uygun kıyafet giyme, topun peşinden koşmama, kırık oyun araçları ile oynamama. 
(Örnek olarak verilmiştir. Öğrenci, bu etkinlikteki soruları kendi duygu ve düşüncelerine göre cevaplayacaktır.)

ETKİNLİK 4  (Sayfa 142) 

1. GÖRSEL
Hata: Kaykay kullanan çocuk kask, dizlik ve dirseklik takmamıştır.  
Kaykayın güvenli kullanımı için yapılması gerekenler: Kaykayı cadde ve sokaklarda kullan-
mamalıyız. Kaykay kullanırken kask, dizlik, dirseklik takmalıyız. Tehlikeli olabilecek hareketler 
yapmamalıyız.
2. GÖRSEL
Hata: Bisiklet kullanan çocuk, bir elini bırakmıştır.   
Bisikletin güvenli kullanımı için yapılması gerekenler: Bisikleti bisiklet yolunda hız yapmadan 
kullanmalıyız. Tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınmalıyız. Bisiklet kullanırken kask, dizlik ve 
dirseklik takmalıyız. 


