
 
 

 

1. Oyun oynamak için güvenli yerler 

seçmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun 

yerlerinden birisi değildir? 

A) Çocuk bahçeleri 

B) Okul bahçesi 

C) Yaya kaldırımı 

 

2. Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak doğru 

değildir? 

A) Oyun araçlarını güvenli bir şekilde ve sıraya 

girerek kullanmalıyız.  

B) Kırık ve eskimiş oyun araçlarını tamir etmeliyiz.

C) Oyun araçlarını kullanırken kurallara uymalıyız.

3. Salıncakta sallanmak çok sevdiğimiz 

oyunlardandır. Salıncakta sallanırken 

aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikeli olmaz?

A) Oturarak sallanmak. 

B) Ayakta sallanmak. 

C) Elleri bırakarak sallanmak. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikeli 

olabilir? 

A) Kaydıraktan ayakta kaymak. 

B) Kaydıraktan sırayla kaymak. 

C) Kaydırağı temiz kullanmak. 

 

5. Oyun parklarında aşağıdakilerden hangisini 

yapmak doğru değildir? 

A) Kaydırağa, tersten çıkmaya çalış- 

mamalıyız. 

B) Salıncakta, hızlı ve ayakta sallanmalıyız.

C) Yüksek yerlerden atlamamalıyız. 

 

6. Kaykay ve paten kullanmak için 

uygun alanları seçmeliyiz. Kaykay kullanırken 

aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz?

A) Tehlikeli olabilecek hareketler yapmamak

B) Kask, diz ve dirseklik takmak. 

C) Cadde ve sokaklarda kullanmak. 
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Salıncakta, hızlı ve ayakta sallanmalıyız. 

Kaykay kullanırken 

aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? 

Tehlikeli olabilecek hareketler yapmamak  

7. Bisiklet kullanırken aşağıdakilerden 

hangisini yapmak tehlikelidir?

A) Boyumuza uygun bisiklet kullanmak.

B) Tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınmak.

C) Bisikletimizi, bisikletler için ayrılan yerlerde ve 

hızlı kullanmalıyız. 

8. Kızakla, karda ve buzda uygun 

alanlarda kayabiliriz. Kızakla kayarken 

aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikeli olur?

A) Kayarken hız yapmaktan ve tehlikeli 

hareketlerden kaçınmalıyız. 

B) Kızakta oturabildiğimiz gibi ayakta da 

durabiliriz. 

C) Kask takmalıyız, uygun kıyafet

 

9. Bisiklet ve kaykay kullanırken kask, dizlik ve 

dirseklik kullanmak neden önemlidir?

A) Düştüğümüzde yaralanmamızı önler.

B) Daha hızlı gitmemizi sağlarlar.

C) Üşümemizi engeller.

 

10. Bisiklet, kaykay, kızak gibi 

oynarken başımızı korumak için hangisini 

takmalıyız? 

A) Kask 

B) Maske 

C) Gözlük 

 

11. Futbol gibi top oyunlarını oynarken nereleri 

tercih etmeliyiz? 

A) Sokak ve caddeleri.

B) Trafiğe kapalı boş alanları.

C) Yol kenarlarındaki boş alanları.

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi güvenliğimiz için 

tehlikeli bir durumdur? 

A) Kapalı alanlarda kaykay ve bisiklet kullanmak.

B) Kızak kaymak ya da kayak yapmak.

C) Bozuk veya eksik oyuncaklarla oynamak.
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