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 Hastalıklar en kolay havayla bulaşır. 
Öksürdüğümüzde, hapşırdığımızda veya soluk 
verdiğimizde havaya küçük damlacıklar 
yayarsınız. Bu damlacıklar; nezle, grip ve suçiçeği 
gibi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. 

Öksürürken ya da hapşırırken ağzınzı ve 
burnunuzu kapatmak mikropların yayılmasını önler. 
Bir hapşırıp mikropları üç metre uzağa fırlatabilir. 
Bu da taşıdığımız bir hastalığın başkalarına da bulaşmasına neden olur. Bu 
durumda yapmamız gereken çok basit bir uygulama hastalıkların yayılmasını 
önleyebilir: Eğer öksürmemiz ya da hapşırmamız gerekirse ağzımızı uygun şekilde 
kapatmak. Çok zor değil, değil mi?  

Peki ağzımızı kapatmanın yollarını biliyor musunuz? 

Metni Okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Metne iki farklı başlık yazalım. 

1. Hastalıkların neden en kolay hava yoluyla bulaşır? 

 
2. Damlacıklar neden tehlikelidir? 

 

3. Damlacıkların yayılmaması için ne yapmalıyız? 

 

4. Öksürme ya da hapşırma isteği gelince ne yapmalıyız? 

 

5. Ağzımızı kapatmanın yollarını yazar mısın? 
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Aşağıdaki nedenleri sonuçlarıyla eşleştirelim. 

Arkadaşım yaptığı hata için 

Hava sıcak olduğundan  

Buzda kayıp düştüğü için  

Babasının tayini çıktığı için 

Verilen çalışmaları yapmadığından  

kolu kırıldı. 

yarın taşınıyorlar. 

sorulara doğru yanıt veremedi. 

annesinden özür diledi. 

çok terledim. 
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5 kilo çilek yerine 6 kilo kiraz alırsam kaç 
lira fazla öderim? 

4 kilo kabak 8 kilo ıspanak aldım ve 
satıcıya 50 TL verdim. Kaç TL para üstü 
almalıyım? 

Çantamda 2 tane 20 TL vardı. 4 kilo 
çilek, 5 kilo, elma ve 4 tane lahana 
alabilir miyim? 

3 kilo kabak, 5 kilo elma aldım. Satıcıya 
50 TL verdim Kaç TL para üstü 
almalıyım? 

Çantamda 30 TL vardı. 3 kilo kiraz, 5 
tane lahana alınca kaç TL param kalır? 

Tüm ürünlerden ikişer kilo alırsam kaç TL 
ödemeliyim? 

Aşağıdaki problemleri yukarıdaki görsellere göre cevaplayın. 

Doğru olan cümleleri yeşile boya, yanlışların doğrusunu deftere yaz. 

Bazı bitkiler su olmadan da yaşar. 

Aşağıdaki paraların toplamını yazalım. 

3 TL 2 TL 3 TL 4 TL 5 TL 2 TL 

Nilüfer, çöllerde yaşayabilen bitkidir. 

Hayvanlar da oksijen üretir. Bazı hayvanların dostluğundan yararlanırız. 

Köstebek yuvasını yüksek kayalara yapar. Her ağacın meyvesi yoktur. 

Suda yaşayan canlılar için hava gereklidir.. Ayı ve tavuk, hem et hem ot yiyebilir. 

Doğada varlıklar arasında denge vardır. Bir kaplanın yaşamak için ota ihtiyacı yoktur. 

Tüm bitkiler tohumla çoğalır. Kedi, otçul bir hayvan değildir. 


