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SAĞLIK

Ruh, beden ve sosyal açıdan tamamen iyi
olmak demektir.



MİKROPLAR
 
Göremediğimiz kadar küçüklerdir ve
sağlığımızı etkileyerek birçok hastalığa
sebep olurlar.



Bu hastalık yapan
mikroplar ellerimizde,
çevremizde hatta
yediğimiz yiyeceklerde
bulunurlar.
Temiz olmayan kişilere ise
kolayca yerleşirler



Bu hastalık yapan
mikroplar ellerimizde,
çevremizde hatta
yediğimiz
yiyeceklerde
bulunurlar.

Temiz olmayan
kişilere

ise  kolayca
yerleşirler.

 



KİŞİSEL HİJYEN

Sağlığımızı korumak, mikropları uzaklaştırmak için
yapılan

uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin tümü,
kişisel

hijyen olarak tanımlanır.
 



HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?HİJYENİN FAYDALARI NELERDİR?
 





Vücudumuzdan mikropları uzaklaştırırız. Böylece temiz
ve

      sağlıklı çocuklar olmamızı sağlar.
Rahatlamamızı ve dinlenmemizi sağlar.
Vücudumuzdan kötü kokuları (ter kokusunu) atmamızı
sağlar.

 



MİKROPLARLA SAVAŞABİLMENİN
EN ETKİN YOLU KİŞİSEL TEMİZLİĞE

DİKKAT EDİLMESİDİR.
 



KİŞİSEL HİJYENE

DİKKAT ETMEK İÇİN

YAPACAĞIMIZ İLK İŞ

NEDİR?
KİŞİSEL HİJYENE

DİKKAT ETMEK İÇİN

YAPACAĞIMIZ İLK İŞ

NEDİR?
KİŞİSEL HİJYENE

DİKKAT ETMEK İÇİN

YAPACAĞIMIZ İLK İŞ

NEDİR?
KİŞİSEL HİJYENE

DİKKAT ETMEK İÇİN

YAPACAĞIMIZ İLK İŞ

NEDİR?
KİŞİSEL HİJYENE

DİKKAT ETMEK İÇİN

YAPACAĞIMIZ İLK İŞ

NEDİR?



En çok ellerini kullandığını
biliyor musun?
En çok ellerini kullandığını
biliyor musun?
En çok ellerini kullandığını
biliyor musun?



Bu mikroplar her yerdedirler. Her eşyanın, gıdanın veya canlının üzerinde zaten
bulunurlar. Biz o eşyalara dokunduğumuzda onlar da elimize geçebiliyorlar.

Mikroplardan kaçamıyoruz!
 

Bu sebeple ellerimizde gözle
görülmeyen çok küçük ve bize

zararlı mikroplar bulunur.



BU MİKROPLAR NE YAPAR ?BU MİKROPLAR NE YAPAR ?

Bazen elimizi; ağzımıza, burnumuza
götürerek mikropların vücudumuza
girmesine izin vermiş oluyoruz.
O zaman onlar çok mutlu oluyor ama
biz mutlu olmuyoruz.



BU MİKROPLAR NE YAPAR ?BU MİKROPLAR NE YAPAR ?

Onlar her yerde vardır ama biz onları ne görebiliriz,
ne koklayabilir ne de hissedebiliriz.
Biz ancak onların varlığını hasta olunca anlarız.
Hasta olduğumuz zaman bu mikroplar bizim
okulumuzdan, derslerimizden, arkadaşlarımızdan
geri kalmasını sağlıyor.
Oyun bile oynayamıyoruz



BU
MİKROPLARDAN

NASIL
KURTULURUZ?

BU
MİKROPLARDAN

NASIL
KURTULURUZ?

BU
MİKROPLARDAN

NASIL
KURTULURUZ?

BU
MİKROPLARDAN

NASIL
KURTULURUZ?

BU
MİKROPLARDAN

NASIL
KURTULURUZ?



ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAYARAKELLERİMİZİ SIK SIK YIKAYARAK
  



ELLERİMİZİ NE ZAMAN YIKAYACAĞIZ?ELLERİMİZİ NE ZAMAN YIKAYACAĞIZ?
 



Yemeğimizi yemeden önce ve
yemeğimizi yedikten sonra,

Yemeğimizi yemeden önce ve
yemeğimizi yedikten sonra,

Yemeğimizi yemeden önce ve
yemeğimizi yedikten sonra,



Diş, ağız, yüz, temizliği
yapmadan önce,

Diş, ağız, yüz, temizliği
yapmadan önce,

Diş, ağız, yüz, temizliği
yapmadan önce,



Tuvalet gereksiniminin
giderilmesinden önce ve sonra,

Tuvalet gereksiniminin
giderilmesinden önce ve sonra,

Tuvalet gereksiniminin
giderilmesinden önce ve sonra,



Dışarıdan eve geldikten sonra,Dışarıdan eve geldikten sonra,



Hapşırdıktan, öksürdükten veya
burnunuzu sildikten sonra,

Hapşırdıktan, öksürdükten veya
burnunuzu sildikten sonra,

Hapşırdıktan, öksürdükten veya
burnunuzu sildikten sonra,



Oyun oynadıktan sonra,Oyun oynadıktan sonra,



Hayvanlara dokunduktan sonra,Hayvanlara dokunduktan sonra,



Gıdalara dokunmadan önce ve
dokunduktan sonra,

Gıdalara dokunmadan önce ve
dokunduktan sonra,

Gıdalara dokunmadan önce ve
dokunduktan sonra,



Elinizde kir gördüğünüz zaman,Elinizde kir gördüğünüz zaman,



ELLERİMİ NASIL YIKAMALIYIM?



Eller mutlaka akan su ve sabun
ile birlikte bol bol köpürtülerek

yıkanmalıdır. El yıkama işlemi en
az 20 saniye sürmelidir.





Islak ellerimizi üzerimizle asla
kurutmamalıyız. Çünkü giysilerde

bulunabilecek mikroplar temiz
ellerimize bulaşabilir.

Eller kağıt havlu kullanılarak iyice
kurutulmalıdır.





RESMİ
BOYAR
MISIN?



AĞIZ VE DİŞ BAKIMI



Diş ve diş etlerinin temizlenmesi, ağzın bol
su ile çalkalanması ve  ağız bakımı ile

sağlanır.



AĞIZ BAKIMINA
DİKKAT ETMEDİĞİMİZDE

NELER   YAŞARIZ ?
 

֍

֍

֍

֍

ağız kokusu,
diş eti rahatsızlıkları,
çiğneme güçlüğü,
diş çürüğü problemleri yaşarız.



PEKİ
Diş çürüklerinden korunmak için

ne yapmalıyız?

֍

֍

Dişlerimizi;
Sabah kahvaltıdan

sonra ve
Gece yatmadan önce

fırçalamalıyız.





•
DİŞLER  NASIL   FIRÇALANIR?
Diş fırçasının üzerine leblebi büyüklüğü

kadar diş macunu koyup, fırça üzerine
yayılmalıdır.
 



Dişlerin ön ve arka yüzleri
dairesel hareketlerle

temizlenmelidir.
Alt ve üst dişlerin iç yüzeyleri

süpürme hareketiyle fırçalanmalıdır.



Dişlerin çiğneyici
yüzeyleri; fırçanın

düz olarak, ileri-geri
hareketiyle

temizlenmelidir.
 



Son olarak
dilin üzeri

fırçalanmalıdır.
 







Diş fırçası kullanmakta
zorluk çekenler,

elektrikli veya pilli
diş fırçaları

kullanabilirler.
 



•

•

Diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının
önlenmesinde

düzenli diş hekimi kontrolü önemlidir.
Yılda 2 defa diş hekimine giderek,

muayene olmalıyız.
 



UNUTMAYALIM !!!
Diş fırçası;
başkasıyla
paylaşılmaz,
en geç altı ayda bir
değiştirilmelidir.







Doğru beslenme
diş sağlığımız için önemlidir.

Çikolata, bisküvi,
kek gibi şekerli gıdalar,

Kola ,gazoz gibi asitli içecekler
tüketmek dişlerimizin çürümesine sebep olur.
BU GIDALARI TÜKETTİKTEN SONRA DİŞLERİMİZİ
FIRÇALAMALIYIZ.
 

















Sağlıklı dişlere sahip olmak için;
Peynir,
Süt,
Elma,
Yoğurt,
Ayran,
Havuç,
Salatalık,

gibi gıdalar tüketmeliyiz.



TUVALET EĞİTİMİ



 
EVİMİZDEKİ ATIK MALZEMELERİ
NEREYE ATARIZ? TABİKİ DE ÇÖP

KUTUSU.
 

VÜCUDUMUZDAKİ ATIK MALZEMELERİ
DE BİZ TUVALET İHTİYACIMIZI

KARŞILAYARAK VÜCUDUMUZDAN
ATARIZ.

 
 



BU ATIK MALZEMELERİN VÜCUDUMUZDA FAZLA KALMASI
VÜCUDUMUZA ZARAR VERİR.

 
      BUNUN İÇİN TUVALET İHTİYACIMIZ OLDUĞUNDA
ERTELEMEDEN BU İHTİYACIMIZI KARŞILAMALIYIZ.





 TUVALET İHTİYACIMIZ GELDİĞİNDE NE YAPMALIYIZ?
TUVALETİMİZ GELDİĞİNDE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN

HİJYEN KURALLARI VARDIR.

Tuvalet ihtiyacımız geldiğinde kesinlikle
          ertelememeli ve tutmaya çalışmamalıyız.

      Çünkü tuvaletimizi tutmak böbreklerimize ve bağırsaklarımıza
zarar verir.



 Tuvalete gitmeden önce mutlaka
ellerimizi yıkamalıyız.

Ellerimizdeki mikroplar vücudumuza
   bulaşabilir.

Bu sağlığımız için çok önemlidir.



 Tuvalete girmeden önce kapıyı çalmalı, içeride kimsenin
olmadığına emin olmalıyız.

 
   İçeride biri varsa sıramızı beklemeliyiz.



Tuvalete girince kapıyı
kapatmalıyız



Çünkü kimseye göstermememiz
gereken özel bölgelerimiz vardır.
Bu özel bölgeleri bizim dışımızda

kimse görmemelidir.



Tuvalette temizlenirken tuvalet
kağıdı kullanmalıyız.

Tuvalet kağıdı ellerimizi
kirlenmekten korur.



Tuvalette temizlenmek için yeteri
miktarda tuvalet kağıdı kullanmalıyız.

Popomuzu önden arkaya doğru
silmeliyiz.



Tuvalet kağıdı ve peçeteleri
çöpe atmalıyız.



Tuvaletten sonra sifonu
çekmeliyiz



SİFONU ÇEKMEYİ UNUTMAMALIYIZ.
ÇÜNKÜ TEMİZ ÇEVRE MİKROPSUZ

YAŞAM DEMEKTİR.BAŞKALARINDAN
NASIL BULMAK İSTİYORSAK ÖYLE

BIRAKMALIYIZ.



ŞİMDİ ELLERİMİZİ YIKAMA ZAMANI.
ELLERİMİZİ YIKAMAYI
UNUTMADIK DEĞİL Mİ

ÇOCUKLAR?



Tuvaletten çıkınca ellerimizi su ve
sabunla iyice yıkamalıyız.



Ellerimizi temiz havlu veya kağıt ile
kurulamalıyız.











VÜCUT   BAKIMI

VÜCUT  TEMİZLİĞİ   NASIL
SAĞLANIR ?





NEDEN  BANYO  YAPILIR ?

Deride  bulunan
mikropların, kirlerin
ve  terin vücuttan

uzaklaştırılması için.



Banyo
yaparken hangi

malzemeleri
kullanmalıyız?



ŞAMPUAN

LİF VE
KESE

HAVLU

SABUN











UNUTMAYALIM :
 
BANYO YAPARKEN KULLANDIĞIMIZ MALZEMELER

KİŞİSEL OLMALIDIR .
YEMEK YEDİKTEN 2 – 3 SAAT  SONRA BANYO YAPMAK

DAHA UYGUNDUR .
BANYO YAPARKEN YALNIZCA SU YETERLİ  DEĞİLDİR.

DERİDE BULUNAN MİKROPLARIN  UZAKLAŞTIRILMASI
İÇİN SABUN DA GEREKLİDİR.
OLABİLİRSE HAFTADA 3 KEZ , DEĞİLSE EN AZ 1 KEZ

BANYO YAPILMALIDIR.



 
SAÇLARIMIZ

YAĞLI VE
KİRLENMİŞ İSE
SAÇLARIMIZI

DAHA SIK
YIKAMALIYIZ.



 
 
SAÇLARIMIZA DÜZENLİ
BAKIM YAPMADIĞIMIZDA
SAÇLARIMIZDA BİT MİKROBU
OLUR.BU MİKROP
SAÇLARIMIZDA KAŞINTI VE
KIZARIKLIĞA NEDEN OLUR.

SAÇ BAKIMI
YAPMAZSAK NE

İLE KARŞILAŞIRIZ?

SAÇ BAKIMI
YAPMAZSAK NE

İLE KARŞILAŞIRIZ?

SAÇ BAKIMI
YAPMAZSAK NE

İLE KARŞILAŞIRIZ?

SAÇ BAKIMI
YAPMAZSAK NE

İLE KARŞILAŞIRIZ?
  



BİT NEDİR ?
SAÇ TEMİZLİĞİNE ÖZEN GÖSTERMEYEN ÇOCUKLARIN

SAÇLARINDA HIZLA YAYILAN BİR MİKROPTUR.



BİT SAÇIMIZA NASIL
BULAŞIR?

BİT SAÇIMIZA NASIL
BULAŞIR?

BİT SAÇIMIZA NASIL
BULAŞIR?

YEMEKLERDEN ÖNCE VE SONRA ELİMİZİ
YIKAMADIĞIMIZDA

OYUN OYNADIKTAN VE KİRLİ YÜZEYLERE
TEMAS ETTİKTEN SONRA

  KİŞİSEL MALZEMELERİMİZİ
(YASTIK, TARAK, SAÇ FIRÇASI, TOKA VB.)

ORTAK KULLANIRSAK SAÇLARIMIZA
BULAŞIR.

 











SAÇLARIMIZI BİTTEN NASIL KORURUZ?
KİRLİ YÜZEYLERE DOKUNDUKTAN SONRA ELLERİMİZİ YIKAMALIYIZ.
KİRLİ ELLERİMİZLE SAÇIMIZA DOKUNMAMALIYIZ.
SAÇLARIMIZA BİT BULAŞMIŞSA KORKMAMALIYIZ.
SAÇLARIMIZI BİTLERDEN TEMİZLEMEK İÇİN BİT ŞAMPUANLARI

 VE BİT TOKALARI KULLANABİLİRİZ.







WEARING OF MASKWEARING OF MASK



One of the main ways of spreading COVID-19 is through airborne droplets.
These droplets are released into the air when people talk, sing, cough or

sneeze. Therefore, some people may transmit the disease but may not realize
it at all. We should wear masks to protect ourselves from these droplets that

spread disease.

Why Should We Wear Masks?



How to wear the
mask correctly?
How to wear the
mask correctly?
How to wear the
mask correctly?



The correct wearing, removal
and cleaning of the mask is
important for your health and
to protect the health of those
around you.



o
o
o
o
o
o

o

Before putting on the mask, always wash your hands first with soap and water.
If we can't find water and soap, let's use disinfectant.
Let's make sure the mask is clean.
Look for any tears or holes in the mask.
Do not use if it is dirty or damaged.
Let's adjust the mask so that it covers your mouth, nose and chin and there are

no gaps on the sides.
Let's make sure you're breathing comfortably.

 

While wearing a mask



With the mask on









Let's change the mask if it gets
dirty or wet.
Do not lower the mask under your
nose or chin or wear it over your
head.
For the mask to be effective, it
must completely cover your
mouth and nose.
We should not touch the mask
while wearing the mask.



When removing the mask












Wash your hands before removing the mask.
Remove the mask by holding the elastic strings or ties.
Try not to touch the front of the mask.
Wash your hands after removing the mask.
Cloth masks should be washed after each use and stored in a clean bag.
Medical masks are disposable, so they should be thrown into a closed trash
after use.















Do not lower the mask under your nose
Don't expose your chin
Do not lower the mask under your chin
Do not touch the mask while the mask is on
Do not use a loose mask
Do not use dirty, damaged or wet masks. 
 

6 common mistakes
we shouldn't make!





In addition to wearing masks to
protect ourselves and others,
we should not forget to follow
social distance and wash our

hands frequently.







DEĞERLENDİRME
Öğrencilerimizin eğitimden sonra bilgi düzeylerini ölçmek ve öğrendiklerini
pekiştirmek adına, evde uygulayacakları ve daha sonra öğretmenlerinin kontrol
edeceği, bir ev ödevi hazırladık.
1. ETKİNLİK- BULMACA
 

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Dişlerimizi fırçalamak için
leblebi büyüklüğünde
kullanırız.
Dişlerimizi onsuz asla
fırçalayamayız.
Saçlarımızı köpürtür, temizler
ve mis gibi kokmasını sağlar.
Saçlarımızı tarar ve şekil verir.
Hastalıklardan korunmak için
yüzümüze mutlaka takarız.
Ellerimiz yıkamak için
kullanırız. Önce köpürtür,
sonra durularız.
Tırnaklarımız da temiz
olmalıdır ve asla
uzatmamamız gerekir. Bilin
bakalım bunun için ne
kullanırız?
 



2. ETKİNLİK- BİLMECE
Bilmece bildirmece, el üstünde kaydırmaca. (sabun)
Çok dişi var ama hiçbir şey yemez. (tarak)
Bir hizmetçim var. Otuz iki kişinin temizliğini yapar. (diş fırçası)
Musluktan akar, her yere temizlik katar. Açık unutursan, evini basar. (su)
Kirlenirsem sokakta, yıkanırım orada. Mikroplardan hiç korkmam, bırakırım
burada. Suyla, sabun çok boldur, burada olmak ne hoştur. (banyo)

3. ETKİNLİK- BOYAMA
 
 
 

RESİMDEKİ MALZEMELERİN
İSİMLERİNİ YAZAR MISIN?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESİMDEKİ
KİŞİLERİN NE

YAPTIĞINI YAZIP
BOYAYABİLİR

MİSİN??





Thanks…


