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İçindekiler



 
Toprak, yer kabuğunu oluşturan 
kayaların zamanla ayrışarak 
parçalanmasıyla oluşan, bitkilere durak 
yeri ve besin kaynağı olan bir yapıdır. 

Toprak nedir ?

Tarım nedir ?

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde 
edilmesidir.
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Geçmişten Günümüze Tarım

İlk tarım, insanların vahşi doğadan topladığı 
bitkisel besinlerini ve tohumlarını mağara 

önlerine düşürmesiyle başlamaktadır.

Geçmişte, hayvanlar çiftçilerin yardımcılarıydı. 
Toprak sürmek için hayvanlardan 

yararlanılırdı.

Günümüzde, bilimsel gelişmeler sayesinde 
makineli tarıma geçiş sağlanmıştır.

Makineli tarım ile iş gücü tasarrufu sağlanır ve 
yüksek verim elde edilir.

İlkel sulama yöntemleri yerine modern sulama 
teknikleri kullanılarak su tasarrufu sağlanmıştır.
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Topraklarımız Çok 
Değerlidir!

Yeryüzünün örtüsü, 
Yaşam döngüsünün parçası, 

Bitkilerin yaşam alanı, 
Suların arıtıcısı, 

Birçok canlının yuvası... 
Topraklarımızdır...



Toprağımızı ve Suyumuzu 
Koruyalım

Toprağı korumak, yaşamı 
kazanmaktır. Toprağımızı 

korumak için ağaçlandırma 
yapmalıyız.  

 Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı 
tarım topraklarımıza zarar  
verdiği için gerektiği kadar 

kullanılmalıdır. 
 

Su sağlıktır. Kontrolsüz sulama, 
tarım arazilerinin ve topraktaki 

faydalı maddelerin yok olmasına 
sebep olduğu için fazla sulamadan 

kaçınmalıyız.  
Damla sulama yöntemiyle ile su 

tasarufu yaparak daha fazla alan 
sulaması gerçekleşmektedir. 
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Çiftçi amcanın traktöre gideceği yolu beraber bulalım.

Bulmaca
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Bitkiler 
Nasıl 

Büyür ?
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Tohum: Üç ana yapıdan oluşur. Yeni bitkinin taslağı, 
besin maddesi, koruyucu kabuk. 
Çimlenme: Tohumun büyümeye başlamasıdır. 
Filizlenme: Bitkinin toprak üstünde belirmesidir. 
Fidan: Ağaçların en genç formudur. 
Ağaç: Toprağın derinliklerine kök salan, gövdesi odun 
olmaya elverişli, uzun ömürlü bitkidir.
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Toprak ekime uygun hale getirilir.

Her bitki başlangıçta minik bir tohumdur. 
Tohum önce toprağa ekilir.

Uygun miktarda hava, su , ısı ve ışık alan 
tohum çimlenir.

Filizlenen tohum, cinsine göre  bir ağaç, 
çiçek, sebze veya meyveye dönüşür.

Toplanan sebze veya meyveler 
soframıza gelmek için hazırdır.
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Kelime Bulmaca

Yukarıdaki kelimeleri bulmacada arayalım ve 
bulduklarımızın üzerini çizerek geride kalan harfler ile 

anahtar kelimeyi tamamlayalım.

___ ___ ___ ___ ___ 
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Meyveler
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Meyveler
Sağlıklı beslenmemiz açısından çok önemlidir.

Büyümemize ve gelişmemize yardımcı olurlar.

Hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlarlar.

Deri ve göz sağlığı için önemlidirler.

Vitamin ve mineral bakımından zengindirler.
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Meyvelerin Tüketimi Hakkında 
Öneriler

Meyveleri yıkamadan yememeliyiz.

Meyvelerin taze olmasına dikkat etmeliyiz.

Meyveleri sıkıp suyunu da tüketebiliriz.

Vitamin kaybı olmaması için meyve suyunu 
bekletmeden tüketmeliyiz.

Meyvelerin yenilebilen kabuklarını soymamalıyız.  
Çünkü birçok vitamin meyvenin kabuğunun 

altında bulunmaktadır.
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Elma, bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde 
etkilidir. 

A, C, E vitamini ve kalsiyum içerir.

Dişlerin güçlenmesini ve beyaz kalmasını 
sağlar.

Meyve bol suyla yıkanarak tüketilmelidir. 
 

ELMA
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Muz, vücut direncimizin güçlenmesine 
yardımcı olur.

A, B, C vitaminleri ve potasyum içerir.

Muz, enerji deposudur. Sindirimi 
kolaylaştırır.

Yeşil durumdayken tüketmemeliyiz. 
 

MUZ
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Armut, sindirim ve bağışıklık sistemine katkı 
sağlar.

A, B, C vitaminleri  bakımından oldukça 
zengindir.

Zihin yorgunluğuna iyi gelir.

Tok tutma özelliğine sahiptir. 
 

ARMUT
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 Meyve eşleştirme bulmacasını 
birlikte çözelim mi ?
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Sebzeler
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Sebze, bitkilerin 
pişirilerek ya da 

çiğ olarak yenilen 
kısımlarına verilen 

isimdir.

Sebzeler lif açısından 
zengindir. Lifli gıdalar 

tok tutar.

Büyümeye ve gelişmeye 
yardımcı olurlar.

18



Hastalıklara karşı direncin 
oluşumunda etkindirler. 

Çiğ ya da pişmiş, taze veya 
işlenmiş olarak 

değerlendirilebilirler.

Bağırsakların düzenli 
çalışmasına yardımcı 

olurlar.
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Sebzelerin 
Sınıflandırılması

Sebzeler, yenen kısımlarına göre   
8 sınıfa ayrılır.
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1- Kökleri ve yumruları yenen 
sebzeler

Patates HavuçTurp

2- Soğanları yenen sebzeler

Soğan Sarımsak Pırasa
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3- Yaprak ve yaprak sapları 
yenen sebzeler

MarulIspanak

4- Çiçek ve çiçek tablası yenen 
sebzeler

Karnabahar Brokoli Enginar

Maydanoz
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5- Sürgünü ve gövdesi 
 yenen sebzeler

Kuşkonmaz

6- Olgunlaşmamış meyvesi 
yenen sebzeler

PatlıcanSalatalık Kabak

Alabaş
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7- Olgunlaşmış meyvesi yenen 
sebzeler

Domates KarpuzBal Kabağı

8- Tohumları yenen sebzeler

Taze Fasulye Şeker Mısırı Bezelye
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 Tavşanın havuca ulaşmasına 
yardımcı olur musun?
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Boyama Yapalım
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Tahıllar
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Buğday
Buğday, un ve yem üretiminde 
kullanılan besin maddelerinden biridir. 
İçeriğinde B vitamini ve 
karbonhidratlar vardır.  
Ekmek, makarna ve bisküvi yapımında 
kullanılır.

Çeltik (Pirinç)
Çeltik, kabuğu ayıklanmamış pirince 
denir. 
Dünyada yaşayan insanların yarıdan 
fazlasının ana besinidir. 
Pirinç tanelerinden pilav ve çorba 
gibi yemekler yapılır.

Arpa

Arpa, taneleri hayvan yemi olarak 
kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. 
Arpa unundan ekmek yapıldığı gibi, 
irmik, hamur işleri de yapılır. 
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Arkadaşımızın çiftliğe giden yolunu
bulunuz.
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Bunları Biliyor musunuz?

Dünyanın en hızlı büyüyen 
bitkisi bambudur.

Ayçiçeklerin gövdeleri 
 hep güneşi takip 

eder.

Nilüfer bitkisi bataklıklarda 
yaşar. 

Buna rağmen yüzeyinde çamur 
bulunmaz, yaprakları  temiz 

kalır.
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İki resim arasındaki 10 farkı bulalım.
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