Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Oyun Oynarken
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) Oyun araçlarını güvenli bir şekilde kullanmalıyız.
( ) Oyun araçlarına zarar vermemeliyiz.
( ) Bizim zarar verdiğimiz oyun araçları, başka çocukların yaralanmasına neden olabilir.
( ) İstediğimiz yerde bisiklet sürebiliriz.
( ) Oyun oynamak için evimize en uzak oyun parkına gitmeliyiz.
( ) Oyun alanlarında istediğimiz kadar oyun oynayabiliriz.
( ) Bisiklet sürerken kask takarsak etrafı iyi göremeyiz.

2- Aşağıdakilerden hangisi kaykay ve paten kullanırken uymamız gereken kurallardan değildir?
A- Kaykay ve pateni hızlı bir şekilde kullanmalıyız.
B- Kaykay ve paten kullanırken kask takmalıyız.
C- Kaykay ve pateni özel ayrılmış alanlarda kullanmalıyız.

3-Oyun alanlarında en çok başımıza gelen ve en fazla dikkat etmemiz gereken kazalar hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A

B

C

Düşme

Atlama

İtme

Çarpma

Çarpışma

Koşma

Sıkışma

Hız

Sallanma

4-Görseldeki yerlerden hangisi bir oyun alanı
değildir?
A-3
1

2

B-2

3

5- Aşağıda verilen yerlerden hangisinde oyun oynamak diğerlerinden daha güvenlidir?
A-Evimizin önü

B-Çocuk parkı

C-Yol kenarı
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6-Parklardaki oyun araçlarını amacına uygun kullanmadığımız zaman ne tür sonuçlar ortaya çıkabilir?
A-Bizim veya diğer çocukların yaralanmasına sebep olabilir.
B-Kırılan oyun araçlarının yerine yenisi yapılır.
C-Oyun araçlarından herkes faydalanmış olur.

4

7-Yanda verilen görselde parkta oynayan

6

çocuklar görülmektedir. Kaç numaralı
5

çocukların davranışları hatalıdır?

2
1

3

A-5-6

B-2-4

C-1-6

8- Öğrencilerinin gittikleri parkta sadece bir tane kaydırak
bulunuyordu. Bu durumda öğrenciler ne yapmalıdır?
A-Kaydıraktan hep beraber kaymalıdırlar.
B-Kaydıraktan sıra ile kaymalıdırlar.
C-Kaydıraktan hiç kimse kaymamalıdır.
9-Okul çıkışı evlerinin yakınında bisiklet sürmek isteyen Hakan’ın
alması gereken güvenlik tedbiri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A-Hakan kask takmalıdır.
B-Hakan kendisine yakışan bir kıyafet giymelidir.
C-Hakan bisikleti çok hızlı bir şekilde sürmelidir.

10-Eda ve arkadaşları oyun oynarken Ceren’de onlara katılmak istemiştir. Ceren oyun oynayan
çocuklara aşağıdakilerden hangisini söylemelidir?
A-Ben de sizinle oyun oynayabilir miyim?
B-Ben de oyununuza katılacağım.
C-Hemen beni de oyununuza alın.
11-Aşağıdakilerden hangisi beraber oynanan oyun kurallarından birisi değildir?
A-Arkadaşlarımıza karşı nazik davranmak.
B-Kuralları kendi isteğimize göre değiştirmek.
C-Oyun oynarken iş birliği yapmak.
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