5.Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımı Öğreniyorum Ünitesi Etkinlik
1. BÖLÜM: Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
Kurum – rol – grup ‐ onsekiz ‐ hak ‐ sorumluluk
∙ Belli bir amacı gerçekleştirmek veya ortak amaçları gidermek için oluşturulmuş ve nitelikleri yasalarla belirlenmiş uzun
süreli gruplara……………………denir.
∙ Belli bir amaç için bir araya gelmiş insan topluluğuna …………………..denir.
∙ Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan ………………………..yaşına kadar çocuk sayılır.
∙ Bir işte bir insanın üzerine düşen göreve………………….denir.
∙ Kişinin kendi davranışları veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine
……………………………………,yasaların bize sağladığı imkanlara ise …………………..denir.

2. BÖLÜM: Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) koyunuz.
∙ ( ) Grup içinde sorumluluklarımızı yerine getirmeme hakkımız vardır.
∙ ( ) Sağlık ve eğitim her çocuğun temel hakları arasındadır.
∙ ( ) Evdeki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz okuldaki sorumlulukları yerine getirmemizden daha önemlidir.
∙ ( ) Grup ve kurumun ortak özelliği aynı amaç için çalışan insanlardan oluşmasıdır.
∙ ( ) Grup içerisinde sorumluluğumuz yoktur.
3. BÖLÜM: Aşağıda verilen bilgilerin hak mı, sorumluluk mu olduklarını karşısına X koyarak gösteriniz.
Hak
Çocuklar savaşlarda korunmalıdır.
Anne ve babasının söylediklerini yapmak.
Çocuklar ağır işlerde çalıştırılmamalıdır.
Odasını toplamak.
Çocuklar eğitim – öğretim görmelidir. 12 yıl eğitim herkes için parasızdır, kız – erkek her çocuk
için zorunludur.
Sofranın kurulmasına ve toplanmasına yardım etmek.
Engelli çocuklara özel bakım uygulanmalıdır.
Ders çalışmak
Sağlıklarının korunması devlet ve toplumun güvencesi altındadır.
Okulda kurallara uyarak öğretmenlerini düzenli dinlemek.
İsteklerini ve düşüncelerini resim çizerek, yazarak ya da konuşarak açıklayabilir.
Yaşamak çocukların temel hakkıdır.
Bedenleri kendilerine aittir. Bedensel ve ruhsal yönden incitecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez.
Düzenli okula gelip gitmek.
Doğduğu zaman bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder, ona resmi kimlik belgesi verir.
Kimse çocuğunu ailesinden alamaz. Aile çocuğa bakamaz olursa devlet çocukların bakımını
üstlenir.
Çocukları ilgilendiren konularda çocukların fikirleri alınır.
Küçük kardeşleri ile ilgilenmek.
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