Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Ben Çocuğum, Haklarımla Varım Etkinliği
Aşağıdaki görsellerin hangilerinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir durum vardır?

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım.
zarara

çalıştırılması

özgürce

on sekiz

sağlık

kimlik

düşüncelerini

20 Kasım

 Her birey ………………… yaşına kadar çocuk sayılır.
 Her çocuk en iyi ……………………….. hizmetini alma hakkına sahiptir.
 Devlet çocukların ……………………. uğramaması için her türlü önlemi alır.
 Devletler her çocuğu doğduğunda nüfusa kaydeder ve ……………….. verir.
 Çocukların zorla veya uygunsuz bir şekilde ……………………….. engellenmelidir.
 Her çocuk yaşına uygun eğlenme etkinliklerinde bulunmalı, kültür ve sanat hayatına
.................... katılmalıdır.
 Çocuklar ……………..........….. özgürce söyleyebilmelidir.
 Tüm dünyada her yıl ........................... günü “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanır

mebders.com

Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapması gereken olumlu davranışlardır. İşaretleyelim.
Ütü yapmak.

Bilgisayarda uzun süre akit geçirmek

Ders çalışmak

Dersi dinlemek

Bulaşık yıkamak

Aile bütçesine çalışarak katkıda bulunmak

Evi süpürmek

Kitap okumak

Annemize yardım etmek

Okula zamanında gitmemek

Müzik dinlemek

Grup çalışmalarında kaytarmak

Okula gitmek

Banyo yapmak

Boş zamanlarda kitap okumak

Evi boyamak

Büyüklere saygılı olmak

Elbiselerimizi özenle kullanmak

Eve ekmek almak

Botlarımızla top oynamak

Okul çıkışı simit satmak

Derslerde gevezelik etmek

Okuldaki sosyal faaliyetlere katılmak

Sofranın kuruluşuna yardım etmek

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre aşağıdaki ifadeleri okuyalım, doğru olanlara (D),
yanlış olanlara (Y) yazalım.
Çocukların özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine müdahale edilemez.
20 yaşına kadar her birey çocuktur.
Devletler çocukların yaşamak haklarını korumamak için çaba harcamazlar.
Başka ülkeye yasa dışı kaçırılan çocuklar için ülkeler mücadele eder.
Çocuklar aileleriyle yaşamak zorunda değildir.
Aileler çocuklarını istediklerine evlat olarak verebilirler.
Suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması için devletler yasalar çıkarır.
Devletler çocuk hakları için çalışmalar yapmaz.
Devletler her türlü kötü muamele, hakaret ve cezaya karşı çocukları korur.
Engelli çocuklar özel bakımdan yararlanma hakkına sahip değildirler.
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1)

Özkan

İlkokulumu köyde okudum.
Köyümüzde ortaokul
olmadığını için, Samsun’a
amcamın yanına taşındık.

5) Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde yer alan haklardan biri değildir?
A) Kendi kültürünü yaşama hakkı
B) Askere gitme hakkı

Buna göre Özkan, hangi hakkını kullanmıştır?
A) Sağlık Hakkı

B) Eğitim Hakkı

C) Vatandaşlık Hakkı

D) Oyun Oynama Hakkı

C) Barınma hakkı
D) Yaşama hakkı

2) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin amacı
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

6) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlere
bağlı çalışan ve tüm dünyada çocuklara yönelik
çalışama yapan yardım kuruluşudur?

A) Tüm dünyadaki çocuk haklarını güvence

altına almak

A) UNICEF

B) KIZILAY

C) TEMA

D) NATO

B) Dünyadaki insan haklarını korumak.
C) Hasta çocukların haklarını korumak.

7)

D) Çocukların para kazanma ve çalışma

hakkım var.

hakkını güvence altına almak.

3)

I. Toplumsal yaşama etkin biçimde katılma
II. Özel bakımdan yararlanma hakkım var.
III. Seçimlerde oy kullanma hakkım var.

Her çocuk ................. özgürce

Ozan’ın söylediklerinden hangileri doğrudur?

söyleyebilmeli.
Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
Ozan

A) yemeklerini

B) derslerini

C) kitaplarını

D) düşüncelerini

4)

A) Yalnız I

I.Seçme – seçilme hakkı
II. İsim hakkı

“Doğduğumda ailem adımı

8)

III. Yaşama hakkı

Emre

IV. Oy kullanma hakkı
Yukarıda verilenlerden hangileri Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde çocuklara verilen haklardandır?

koyup kimliğimi çıkarmış.”

Yukarıdaki ifadeye göre Emre’nin ailesi hangi
hakkını yerine getirmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve II

A) Eğitim Hakkı

B) Vatandaşlık Hakkı

C) II ve III

D) I ve IV

C) Oyun Hakkı

D) Barınma Hakkı
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