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Etkinlik A:	Aşağıdaki	maddelerin	 özelliklerini	 hangi	 duyu	 organımızla	 algılayabildiğimizi	
örnekteki	gibi	kartlara	yazınız.

Müziğin sesi

Çiçeğin kokusu

Biberin tadı

Çayın sıcaklığı

Domatesin rengi

DUYU ORGANLARI
ve GÖREVLERİ

Duyu organlarının 
temel görevlerini 
açıklar.

DUYU
ORGANLARI

ve
GÖREVLERİ

Biz 
beş 

taneyiz.
Çevrenizdeki 

varlıkları 
görmenizi 
sağlarım.

Çevrenizdeki 
sesleri benim 

sayemde 
işitirsiniz.

Ben de derinizim, 
dokunma 

(hissetme) duyu 
organınızım.

Ben 
tat alma 

organınızım.

Maddelerin 
kokularını 
almanızı 

sağlarım. Aynı 
zamanda 
solunum 

organınızım.
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Adı Soyadı: ........................................................................... Öğrenci Nu.: ..................  ....../....../......  - Öğretmen İmzası: ...........................

 ....../....../......  - Veli İmzası: ................................

Etkinlik B:	Aşağıdaki	kelime	havuzunda	
verilen	kavramlardan	uygun	
olanları	seçerek	cümlelerdeki	
boşlukları	doldurunuz.	

•		göz	 •		kulak	 •		deri

•		dil	 •		burun	

1.	 Çevreden	gelen	sesleri	 işitmemizi	sağ-

layan	duyu	organımız	..................................tır.

2.	 Koku	almamızı	 sağlayan	duyu	organı-

mız	.........................................dur.

3.	 Cisimlerin	sert,	yumuşak,	sıcak,	soğuk,	

pürüzlü-pürüzsüz	 olduğunu	 algılama-

mızı	sağlayan	organımız	..........................dir.

4.	 Cisimlerin	görüntüsünü	algıladığımız	

organımız	......................dür.

5.	 Tat	alma	duyu	organımız	....................dir.

6. .........................................	 tıkalı	 olduğu	 zaman	

besinlerin	kokusunu	 tam	olarak	algıla-

yamayabiliriz.

Etkinlik C:	Aşağıdaki	ifadeler	doğru	ise	ba-
şındaki	 kutuya	 (D),	 yanlış	 ise	 (Y)	
yazınız.

 Gözümüz,	 aldığı	 ışık	 sayesinde	 ci-
simleri	görmemizi	sağlar.

	 Karanlık	ortamlarda	da	cisimleri	net	
olarak	görebiliriz.

	 Kulağımız	 sayesinde	 çevremizdeki	
insanlarla	iletişim	kurabiliriz.

	 Burnumuzun	görevi	sadece	mad-
delerin	kokusunu	algılamamızı	
sağlamaktır.	

	 Gözlerimiz	 kapalı	 olduğu	 zaman	
yiyeceklerin	farklı	tatlarını	ayırt	ede-
meyiz.

	 Duyu	organımız	olan	deri,	vücudu-
muzu	dış	etkilerden	korur.

	 Derimiz,	 vücudumuzdaki	 fazla	 su-
yun	ve	tuzun	terleme	yoluyla	dışarı	
atılmasına	yardımcı	olur.

	 Bir	pastaneden	gelen	simit	kokusu-
nu	burnumuz	sayesinde	algılarız.

	 Grip	ya	da	nezle	olan	kişiler	besin-
lerin	kokularını	tam	olarak	algılaya-
bilirler.
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Etkinlik A: Aşağıdaki görsellerde kullanılan duyu organlarını görsellerin altına yazınız.

BURUN

Etkinlik B: Aşağıdaki anlatıma göre, Berkay'ın verilen duyu organlarından hangilerini kul-
landığını "X" işareti ile işaretleyiniz.

Annesi, babası ve kız kardeşiyle güneşli bir pazar
günü ormana yürüyüş yapmaya giden Berkay mut-
lu bir gün geçirmişti. Ormandaki rengârenk çiçekle-
rin hoş kokuları karşısında adeta büyülenmiş, kiraz
ağaçlarından yediği kıpkırmızı kirazların ve lezzetli
böğürtlenlerin tadını unutamamıştı. Kısa  süreli ya-
ğan yağmur bile oldukça sıcak gelmişti Berkay’a.
Kuşların melodileri eşliğinde günü tamamlayan Ber-
kay ve ailesi eve döndüklerinde oldukça yorulmuşlardı.
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Etkinlik C: Aşağıda verilen tanımlarla duyu 
organlarını örnekteki gibi eşleşti-
riniz.

Çevremizdeki varlık-
ların hareketini, şek-
lini, rengini, sayısını
ve bunun gibi bir
çok özelliğini algı-
lamamızı sağlar.

Vücudumuzu dışar-
dan gelen mikrop-
lara ve darbelere
karşı korur, terleme-
mizi sağlar.

Besinlerin acı mı,
tatlı mı ekşi mi, tuz-
lu mu olduğunu al-
gılamamızı sağlar.

Çevremizdeki varlık-
ların sesini işitme-
mizi sağlar.

Solunan havanın
temizlenmesini,
ısıtılıp nemlendiril-
mesini sağlar.

Etkinlik Ç: Aşağıdaki ifadeleri tamamlayı-
nız.

Gözlerimiz olmasaydı, ..........................................

...............................................................................................

Burnumuz olmasaydı, ..........................................

...............................................................................................

Dilimiz olmasaydı, ...................................................

...............................................................................................

Kulaklarımız olmasaydı, ......................................

...............................................................................................

Derimiz olmasaydı, .................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Duyu organlarımız olmasaydı, ......................

...............................................................................................

...............................................................................................
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Etkinlik A: Aşağıda verilen madde çiftlerini 
gözlerimiz bağlı iken hangi duyu 
organımızı kullanarak ayırt ede-
biliriz? Yanındaki boşluğa yazı-
nız.

AYRANAYRAN

SÜT

Etkinlik B: Aşağıda verilen soruların cevap-
larını altlarında verilen boşluğa 
yazınız.

Çayın sıcak olduğunu hangi
duyu organımızla anlarız?

Gülün güzel kokusunu hangi
duyu organımızla algılarız?

Biberin acı olduğunu hangi
duyu organımızla algılarız?

Müziğin ritmini hangi duyu
organımızla algılarız?

Boya kalemlerinin rengini hangi
duyu organımızla algılarız?

Fırından çıkan kekin kokusunu
hangi duyu organımızla algılarız?

Limonun ekşi olduğunu hangi
duyu organımızla algılarız?

Pamuğun yumuşak olduğunu
hangi duyu organımızla algılarız?
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Etkinlik C:	Aşağıda	verilen	özelliklerden	
hangileri	burnumuza	ait	ise	ba-
şındaki	kutucuğa	verilen	örnek-
teki	gibi	"✓"	işareti	koyunuz.

Solunan	havanın	temizlenmesini	
sağlar.

✓

Solunan	havanın	ısıtılmasını	sağlar.

Görme	duyusu	organımızdır.

Varlıkların	sesini	işitmemizi	sağlar.

Çevremizdeki	varlıkların	rengini	algı-
lamamızı	sağlar.

Nefes	alırken	burnumuzu	kullanırız.

Konuşmamıza	yardımcı	olur.

Koku	alma	duyusu	organımızdır.

Terlememizi	sağlar.

Vücudumuzu	darbelere	karşı	korur.

Etkinlik Ç:	Aşağıdaki	 görsellerden	 hangi-
lerinin	verilen	duyu	organına	ait	
olduğunu	"✗"	 işareti	 ile	 işaretle-
yiniz.

Konuşmaya	yardımcı	olma

Maddelerin	acı,	ekşi,	tatlı	ve	tuzlu	
olup	olmadığını	ayırma

Sıcaklığı	algılama

Solunan	havayı	nemlendirme

Cisimleri	görme

Sertliği	algılama

Solunan	havayı	temizleme

Tat	alma

Sesleri	işitme

Besinlerin	ağızda	sindirimine	yar-
dımcı	olma

Etkinlik D:	Verilen	görevlerden	hangilerinin	
deriye	 ait	 olduğunu	 "✓"	 ile	 işa-
retleyiniz.	

Varlıkların	rengini	ayırt	etme

Koku	alma

Varlıkların	sıcak	veya	soğuk	olduğu-
nu	ayırt	etme

Tat	alma

Terleme	yoluyla	vücudumuzdaki	
fazla	suyun	ve	tuzun	dışarı	atılması-
na	yardım	etme


