
 

  



1.SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA YAZMA ÇALIŞMA KÂĞIDI 

Değerli Veli, Sevgili Öğretmenim; 

 21 Eylül -25 Eylül tarihleri arasında uyum haftası olduğu için 

1.sınıflara yönelik çalışmamız parmak kaslarının geliştirilmesine 

yönelik olacaktır. 

Öğrencimize aşağıdaki etkinlikleri yaptırabiliriz. Amaç kas 

koordinasyonunu geliştirmek. 

 

1-Evde oyun hamuru ile oynayabilirsiniz  

(sizin yoğurduğunuz normal hamurda olur) 

2- İki el iç içe geçirilip germe, süpürme, tek tek açıp kapama 

yapılabilir. Eller iç içe iken saydırılabilir.  

3- Başparmaklar ile parmak güreşi yapılabilir.  

4- 10 parmak ile piyano çalıyormuş gibi parmaklar çalıştırılabilir.  

5- Lastik ile parmaklar ve eller arasında çektirme germe 

yaptırılabilir.(iki parmak, üç parmak, dört park, beş parmak arasına 

lastik alma)  

6-Kâğıt buruşturulabilir.(gazete kâğıdı veya kullanılmış bir kâğıt ile 

yapınız)  

7-İki işaret parmağı kaldırılıp bir birine geçirilip çekme hareketi 

yaptırılabilir.  

8-Herhangi bir lambayı duydan açıp kapama hareketi yapılabilir veya 

şişe kapağı açıp kapatılabilir.  

9-Sünger top avuçta sıkma hareketi yapılabilir.  

10-Sizin kontrolünüzde makasın açıp kapatılmasını sağlayabilirsiniz.  

Türkçe -1 
Çalışma Kâğıdı 
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Bu etkinliklerden dilediklerimizi öğrencimize yaptırabiliriz. 

Okuma yazma süresince, kalem tutma ve güzel yazı yazma 

becerimizi geliştirecektir. 

Aşağıdaki kesik çizgilerle verilen resmi kalem ile üstünden 

geçerek tamamlayınız. 

 

Çalışma bittikten sonra istediğimiz renklere boyatalım.  

Çalışma: 1 
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Aşağıdaki kesik çizgilerle verilen resmi kalem ile üstünden 

geçerek tamamlayınız. 

 

Çalışma bittikten sonra istediğimiz renklere boyatalım.  
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Aşağıdaki kesik çizgilerle verilen resmi kalem ile üstünden 

geçerek tamamlayınız. 

 

Çalışma bittikten sonra istediğimiz renklere boyatalım.  
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Çalışma: 3 
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UZAKTAN EĞİTİM YAKINDAN İLGİ 

Sevgili Öğrencim,        

  

Son zamanlarda hayatın çok değişti, biliyorum. Etrafımızı 

saran bir virüs okula gitmene engel oldu. Arkadaşlarını ve 

öğretmenlerini göremez oldun. Derslerini, kitaplarını, 

defterlerini, kalem kutunu, kırmızı kalemini, 

arkadaşına silgi vermeni, teneffüs 

saatlerini, öğretmenlerine sarılmanı 

özledin, biliyorum. Ama korkma, her şey 

yine eskisi gibi güzel olacak. Sadece bir 

farkla  Eğitimin uzaktan, sana olan 

ilgimiz daha yakından olacak. 

Sana şimdi sorularla uzaktan eğitimi 

tanıtacağım  

1- Uzaktan eğitim nedir ve neden 

hayatımıza girdi? 

COVİD-19 adını verdiğimiz bir virüsçük 

tüm dünyaya yayılınca diğer ülkeler gibi 

bizim de ülkemizde yüz yüze eğitime ara 

verildi. Sağlıklı kalabilelim diye evde vakit geçirmeye başladık 

ama o da ne ?! Peki ya derslerimiz ne olacak? diye 

sorduğunu duyar gibiyim Evde kalman ama derslerinden de 

geri kalmaman için yüz yüze yaptığımız derslerimizi EBA 

üzerinden vermeye başladık. İşte buna uzaktan eğitim adını 

verdik. Uzaktan eğitim seni hastalıklardan koruyabilmek ve 

ailenle daha fazla vakit geçirebilmen için geliştirildi.  

2- EBA nedir? 

EBA, Eğitim Bilişim Ağının kısaltılmış halidir. Eğitim Bilişim 

Ağının web sitesi eba.gov.tr adresidir. İlkokul birinci sınıftan lise 

Rehberlik 

UZAKTAN ÖĞREN, 

EVDE UYGULA, 

BİRAZ TEKNOLOJİ, 

BİRAZ UYGULAMA! 

BU SÜREÇTE 

YANINDAYIZ, 

YAKININDAYIZ, 

BİRLİKTE 

ATLATACAĞIZ! 
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12'nci sınıfa kadar tüm sınıflara ait ders içerikleri bulunmaktadır. 

Sevgili öğrencim, okuduğun sınıfa ait konuları buradan 

çevirimiçi takip edebilirsin  

3- İnternetim yok ne yapmalıyım? 

Korkma, bunu da düşündük. Derslerini televizyonda TRT’den 

takip edebilirsin.  

Peki ya öğretmenim, derslerimi anlayamazsam ne 

olacak? mı dedin  Merak etme, okullar açıldığında 

öğretmenlerin senin için telafi eğitimi yapacaklar. 

Anlayamadığın her şeyi onlara sorabileceksin. 

4- Uzaktan eğitim faydalı mı? 

Tabi ki. Bu seni koruyabilmemiz için en doğru yol. Senden 

istediğimiz derslerini takip etmen ve okullar açılana kadar 

kendine iyi bakman  

Gelecek hafta görüşmek üzere 

 

 

Test No: 1 

6 


