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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Hayatın her döneminde olduğu gibi gençlik döneminde de iyi beslenme, temiz ve
bakımlı yaşama sağlıklı olmanın temelini oluşturur. Bedensel ve ruhsal gelişme ve
olgunlaşmanın meydana geldiği bir dönem olmasının yanında bireyin geleceğine yön verdiği
ve hayatının şekillendiği bir dönem olması açısından gençlik dönemi çok önemlidir.
Günümüzde gençlerin beslenme alışkanlıkları sağlıklı beslenme kurallarının dışına
çıkarak özellikle ayaküstü beslenme tarzının öne çıktığı farklı bir boyut kazanmıştır. Gençler
onlara yönelik gelişen ve cazip gelen yağ ve karbonhidrat içeriği zengin yiyecekleri
tüketerek ideal kilolarının üzerine çıkmakta, bu da ergenlik döneminde özellikle genç kızları
son derece rahatsız etmektedir. Sağlıklı beslenme kurallarını öğrenmek ve uygulamak
gençler için önemi gittikçe artan bir konu hâline gelmiştir.
Gençlik döneminde sağlıklı beslenmenin yanı sıra vücut bakımına ve temiz olmaya da
önem verilmelidir. Kendi şahsına ve çevreye saygılı ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek
kişisel hijyen ve bakım kurallarını uygulamakla mümkündür.
Bu modül ile hem kendiniz hem de çevrenizde sizden destek bekleyen gençler için
sağlıklı beslenme yanında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun kişisel bakım yapmayı
öğrenerek bunu alışkanlık hâline getirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gençlere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Gençlik döneminde beslenme alışkanlıklarını İnternet ve beslenme ile ilgili
çeşitli kaynaklardan araştırınız.
Gençlik döneminde alışkanlık hâline getirilen yanlış ve kötü beslenme
alışkanlıklarını önleme yollarını araştırınız.

1. GENÇLİK DÖNEMİNDE BESLENME
Yeterli ve dengeli beslenme gençlik döneminde sağlıklı yaşam; fiziksel, duygusal,
sosyal, zihinsel gelişme ve olgunlaşma açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer gelişim
dönemlerinde olduğu gibi gençlik döneminde de yeterli, düzenli, ekonomik ve sağlıklı
beslenme esastır.
Bu çağda hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle gençlerin enerji ve besin ögeleri
gereksinimleri yetişkinlere oranla daha fazladır. Bu nedenle geçiş döneminde gencin yaşam
şekli, bilgisizlik nedeniyle kazanılan yanlış beslenme alışkanlıkları gerek kısa sürede gerekse
daha ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme büyümeyi yavaşlatır, bazı beslenme bozukluğu hastalıklarına
neden olur, bulaşıcı hastalıklara karşı direnci düşürür. Günlük enerji ve besin ögesi
gereksinimlerinin düzenli öğünler şeklinde ve her öğünde uygun besin maddelerinin tüketimi
ile sağlanması gerekir.

1.1. Gençlik Döneminde Beslenme İlkeleri


Enerji ve besin ögeleri gereksinimi

Enerji: Bu çağda bazal metabolizmada önemli artış vardır. Buna bağlı
olarak enerji gereksinimi de artar. Büyüme sürecinde enerji harcamasını
gerektirdiğinden gençlerin enerji gereksinimi yetişkinlerden fazladır.
Erkeklerde kas dokusu daha fazla gelişirken yağ dokusu azalır, kızlarda
her iki dokuda da artış gözlenir. Yirmi yaş civarında kızlar, erkeklerden
bir kat fazla yağ dokusu fakat erkeklerin üçte ikisi kadar kas dokusuna
sahip olurlar. WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı) tarafından hazırlanan listede
ergenlik döneminde enerji gereksinimi aşağıdaki şekilde verilmiştir.
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Tablo 1.1: Gençlerde enerji gereksinimi



Protein: Gençlerde protein gereksinimi kas kitlesindeki artış, eritrosit
(alyuvar), miyoglobin (kas lifinde bulunan kırmızı renkli pigment)
ihtiyacı ve hormonal değişikliklerden dolayı artış göstermektedir.
Gençlerin günlük enerjilerinin % 12–14’ü proteinlerden karşılanmaktadır.
Aynı zamanda proteinler enerji sağlamalarının yanı sıra hücrelerin yapı
taşı olduklarından büyüme, gelişme ve yıpranan hücrelerin yenilenmesi
için de gereklidir.

Resim 1.1: Protein kaynağı besinler





Karbonhidrat: Karbonhidratlar, çabuk enerjiye çevrilen ve büyümekte
olan ergenin gerekli enerjisini karşılayabilen besin ögesidir. Gençlerin
günlük enerjilerinin % 50–60’ı karbonhidratlardan karşılanmalıdır.
Yağ: Yağlar vücuda en fazla enerji veren besin ögesidir. Günlük
enerjinin % 25–30’unun yağlardan gelmesi gerekir. Yağların yoğun enerji
kaynağı olması nedeni ile toplam yağ alımındaki dikkatsiz kısıtlamalar
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enerji alımının yetersiz kalmasına, proteinlerin bu amaçla tüketilmesine,
büyüme ve gelişmenin kötü yönde etkilenmesine yol açabilir.
Vitamin ve mineral:Gençlerde vitamin ve minerallerin büyük bir
çoğunluğuna gereksinimde artış gözlenir. Artan enerji gereksinimine
paralel olarak karbonhidratlardan enerji üretimi için daha fazla tiamin,
riboflavin ve niasine gereksinim vardır. Gençlerdeki büyüme atağı
sürecinde doku sentezindeki hızlı artış, DNA ve RNA metabolizması için
gerekli olan folik asit ve B12 vitaminine ihtiyacı arttırır. İskelet
büyümesindeki hızlanma daha çok D vitamini gerektirir.

Büyüme sürecinde kazanılan yeni hücrelerin yapısal ve işlevsel özelliklerini
sürdürebilmeleri için A, C ve E vitaminlerine ihtiyacı artmaktadır.

Resim 1.2: Vitamin kaynakları



Mineral madde: Gençlerin en fazla ihtiyacı olan mineral maddeler;
kalsiyum, fosfor, demir ve çinko olmakla birlikte diğer mineralleri içeren
besinleri de yeterli ve dengeli olarak tüketmeleri gerekir.
o
Kalsiyum-fosfor: Kalsiyum ve fosfor sağlıklı bir kemik yapısı için
elzem minerallerdir. Diyetle alınan fosfor miktarı yeterli olmasına
karşılık diyetle alınan kalsiyum miktarı yeterli değildir. Kalsiyum
özellikle periferik sinir ve kas hücreleri gibi birçok hücrenin
bütünlüğünün devamlılığında, koagülasyonda (pıhtılaşma) ve bazı
enzimlerin aktivasyonunda önemli rolü vardır. Kalsiyumun büyük
oranda kemiklerde bulunması nedeni ile diyet gereksinimlerinin
karşılanmasında kemik dokusunun oluşumu ve korunması ile ilgili
konular dikkate alınmalıdır. Gençlerin beslenme alışkanlıklarında
süte az yer verilmesine karşılık belirgin miktarda fosfat içeren
karbonhidratlı içeceklerin fazla tüketilmesi sadece kalsiyum
alımının yetersizliğine değil fosfor/kalsiyum oranının artmasına ve
kalsiyum dengesinin bozulmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle
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de süt tüketiminin ergenlik dönemdeki çocuklarda günlük en az 2
su bardağı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Resim 13: Kalsiyum ve fosfor kaynağı süt

o

Demir: Gençlik dönemde demir ihtiyacı kan hacmi ve kas
kitlesindeki artıştan dolayı daha fazladır. Özellikle genç kızlarda
menstruasyon dönemi başladığı için erkeklere göre daha fazla
demir gereksinimi vardır. Vejetaryen diyet ile beslenen gençlerde
yetersiz demir alımı, sporcu gençlerde ise kayba bağlı olmak üzere
demir eksikliği riski mevcuttur.

Resim 1.4: Demirden zengin pekmez

o

Çinko: Çinkonun en az yetmiş adet enzim sistemi içerisinde yer
aldığı bilinmektedir. Çinko özellikle ergenlik dönemi için büyük
önem taşımaktadır. Enzim sistemindeki işlevi dışında birçok
metabolik görevi vardır. Bunlar arasında insülin aktivitesi, nükleik
asit ve protein sentezi, gonadal gelişim (merkez sinir sisteminin
cinsel farklılaşması), yaraların iyileşmesindeki rolü sayılabilir.
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Çinko eksikliğine bağlı olarak büyüme hızında azalma
görülmektedir. Bu nedenle gençlerin yeterli çinko aldığından emin
olunmalıdır. Büyüme atağı sırasında erkek vücutta tutulan çinko
miktarı yaklaşık 400 mcg kadardır. Kızlarda ise büyüme hızının
erkeklerden yavaş olması nedeniyle bu miktar daha azdır. Et, deniz
ürünleri, yumurta ve süt gibi hayvansal ve bitkisel kaynaklı protein
içeren diyette protein ve çinko arasında iyi bir ilginin olduğu
bulunmuştur. Öyle ki her 10 g protein içinde 1,5 mg çinko
bulunmaktadır.


Besin gruplarına olan gereksinim


Süt ve ürünleri :Bu grupta süt, yoğurt, peynir, çökelek vb. ürünler
kalsiyumdan zengin besinler olmaları nedeni ile kemik ve dişlerin
gelişimi, boyun uzaması, sinir ve kasların düzenli çalışması için
gereklidir.

Gençlerin süt ve türevlerinden günde 4–5 porsiyon almaları gerekmektedir.

Resim 15: Peynir çeşitleri



Et-yumurta ve kuru baklagiller:Bu grupta et ve et ürünleri, tavuk,
balık, yumurta, kuru baklagiller gibi ürünler yer alır. Protein, B grubu
vitaminleri ve minerallerden zengindir. Kas güçlenmesi, kan yapımı,
vücudun sağlıklı büyümesi için gereklidir.

Et yumurta ve kuru baklagiller grubundan günde en az 2 porsiyon alınmalıdır.
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Resim 1.6: Kas güçlenmesi, kan yapımı için gerekli



Tahıllar: Bu grupta ekmek, pirinç, bulgur, makarna gibi besinler yer alır.
Bu besinler bitkisel protein ve B grubu vitaminlerinden zengindir. Tahıl
grubundan günde 4–6 porsiyon alınmalıdır. Tahıl tüketiminde vücut
yapısı ve ağırlığı, enerji harcaması da göz önüne alınarak gençlerde
istenmeyen bir durum olan fazla kilo alımı önlenebilir.

Resim 1.7: 4–6 porsiyon alınması gereken tahıl ürünleri





Sebze ve meyveler: Sebze ve meyveler, vitamin ve mineral yönünden
zengindir. Özellikle yeşil yapraklı olanlar A vitamini, turunçgiller ise C
vitamininden zengindir. Büyüme, gelişme ve hastalıklardan korunmak
için tüketilmelidir. Sebze meyve grubundan günde en az 5–6 porsiyon
alınmalıdır.
Yağlar ve şekerler: Bu gruptaki besinler vücuda enerji sağlar, boş enerji
kaynağıdır ama organlarımızın çalışması ve yağda eriyen vitaminlerin
kullanımı için gereklidir.
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Gençlerde yağ ve şeker tüketiminde vücut yapısı ve enerji harcaması dikkate alınmalı,
fazla tüketiminden kaçınılmalıdır.

Resim 1.8: Vücuda enerji veren yağlar

1.2. Gençlerde Beslenme Sorunları ve Öneriler
1.2.1. Öğün atlama
Gençlerde özellikle de genç kızlarda kilo vermek amacı ile öğün atlama, bu sayede
daha az yiyecek tüketme eğilimi bulunmaktadır. Gençlerde öğün atlamanın başka sebepleri
de bilgisayarda oynanan oyundan ya da ilgilenilen bir çalışma başından kalkmamak ve
sevdiği yiyeceğin olmaması gibi nedenler olabilmektedir.
Öğün atlama uzun süre devam ederse kansızlık, kemik yoğunluğunda azalma, adet
düzensizliği ve ruhsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda bir öğün atlandığında
bir sonraki öğünde daha hızlı ve daha fazla besin tüketileceği için kilo vermenin aksine kilo
alma durumu ortaya çıkacaktır.


Öneriler

Gençlerin öğün atlamadan her öğünde az da olsa besin almaları önerilir.
Böylece vücut çalışması sürekliliğini koruyacak ve vücutta sürekli enerji
harcaması olacaktır.

Sevilmeyen yiyecekler tat, görünüş ve pişirme yönteminde değişiklikler
yapılarak öğün atlamadan tüketilebilir.

Yoğun çalışma temposu, öğün atlamak için bir sebep değildir. Aksine
yemek saatleri dinlenmek için fırsat olarak düşünülmelidir.
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1.2.2. Ayaküstü (Fast-Food) Yemek Yeme

Resim 1.9: Yüksek enerji içeren ayaküstü (fast-food) ürünler

Günümüzde Türk toplumunun geleneksel beslenme alışkanlıklarında değişimler
yaşanmakta, fast-food başka bir deyişle "ayaküstü beslenme" alışkanlığı giderek artmaktadır.
Simit, tost, döner, lahmacun, pide, hamburger çeşitleri, soğuk sandviçler, pizza, kızarmış
patates ve parça tavuk, balık-ekmek gibi fast-food ürünleri ile beraber tüketilen gazlı
içecekler, çay ve kahvenin özellikle çocuk ve gençler tarafından sık tercih edilmesi yetersiz
ve dengesiz beslenme ile birlikte çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Bu sağlık problemlerinin başında şişmanlık gelmektedir. Fast-food ürünlerindeki en
önemli sorun yüksek enerji içermesidir. Fast-food ürünlerindeki yağın çoğu hayvansal
kaynaklıdır. Bu ürünlerin sodyum, kolesterol ve özellikle doymuş yağ miktarı, diğer besin
ögeleri yoğunluğuna göre daha fazladır.
Fast-food olarak tüketilen besinler, A ve C vitamini ile kalsiyum yönünden yetersizdir.
Bu vitaminlerin düşük düzeyde alınması bağışıklık sistemi yetersizliği, kalp-damar
hastalıkları ve katarakt riskinin artmasına yol açmaktadır. Özellikle büyüme çağında
kalsiyumun yetersiz alınması, büyümeyi olumsuz etkilemektedir.
Fast-food menüleri yüksek miktarda sodyum yan tuz içermektedir. Bu durum yüksek
kan basıncının oluşmasına neden olmakta ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Aynı
zamanda kızartma amaçlı kullanılan yağlar 10–12 saat kullanılmaları nedeniyle kimyasal ve
fiziksel değişikliklere uğramakta ve çabuk bozulmaktadır. Yağda kızartılmış yiyeceklerin sık
ve sürekli tüketimi, kalp-damar ve sindirim sistemi hastalıkları ile kanser riskini önemli
ölçüde artırmaktadır.
Ayaküstü beslenmede özellikle gazlı içecekler, çay ve kahve çok fazla tüketilmektedir.
Bu içecekler fazla miktarda tüketildiğinde vücutta demir emilimi azalmakta ve demir
eksikliğine yol açmaktadır. Fast-food ürünlere renklendirici, tatlandırıcı ve aroma artırıcı
katkı maddeleri eklenebilmekte, bu ürünlerin uygun kullanılmamaları ve sık tüketimleri uzun
dönemde kanser riskini artırmaktadır.
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Ayaküstü (fast-food) ürünlerin tüketiminde öneriler

Fast-food yiyeceklerin seçiminde sağlıklı beslenme ilkeleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Fırında veya ızgarada pişmiş besinler, et, tavuk ve
balık içeren sandviçler ve yağ oranı düşük besinler tercih edilmelidir.
Asitli, şekerli ve gazlı içecekler yerine vitaminlerden zengin taze sıkılmış
meyve suları, az yağlı salatalar ve kalsiyum içeren süt, ayran veya sütlü
tatlılar tüketilmelidir.

Uygun koşullarda hazırlanan ve geleneksel hızlı yemek kültürümüzde yer
alan; gözleme, pide çeşitleri, köfte- ekmek gibi yiyeceklerin "hamburger
ve patates kızartmasından daha iyi seçenekler olacağı unutulmamalıdır."

1.2.3. Zayıflık
Zayıflık, diyetle alınan enerjinin harcanandan daha az olması durumunda ortaya çıkar.
Gençlerde özellikle de genç kızlarda yoğun bir zayıflama merakı vardır. Gençler genellikle
kendi vücut yapısını beğenmemekte ve zayıf kişilere özenti geliştirmektedir. Bu da onların
yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip olmasına neden olmaktadır.
Zayıf olmak istedikleri için çok düşük kalorili diyetle beslenen gençlerde kilo kaybı ile
birlikte beyin kütlesinde de azalma ve beyinde kimyasal reaksiyonlarda değişiklik
olabilmektedir. Aynı zamanda genç kızlarda adet düzensizliklerine de rastlanmaktadır.


Öneriler

Günlük harcanan enerji miktarı ile besinlerle alınan enerji daima dengede
tutulmalıdır.

Gençlerde aşırı zayıflık durumu varsa harcadıkları enerji miktarı göz
önüne alınarak günlük diyetin bunu karşılayacak şekilde olmasına özen
gösterilmelidir.

Zayıflığın sadece beslenmeye bağlı olamayacağı, çeşitli metabolizma
hastalıklarının da zayıflığa neden olabileceği unutulmamalı, gerekli
önlemler alınmalıdır.
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Resim 1.10: Zayıflık

1.3.4. Şişmanlık
Şişmanlık (obezite); vücuttaki yağ miktarının sağlığı bozacak düzeyde artış
göstermesidir. Enerji alımının enerji tüketiminden daha fazla olduğu durumlarda ortaya
çıkar. Şişmanlık sadece estetik açıdan değil bazı hastalıkların ortaya çıkışını kolaylaştırması
ve yaşam süresini olumsuz yönde etkilemesi gibi nedenlerle önemli bir sağlık sorunudur.
Şişman kişilerin zayıflamak için gösterdikleri çabalar çoğunlukla sonuçsuz kalmakta
ve verilen kiloların zaman içinde geri alındığı gözlenmektedir. Genellikle şişmanlamak
kolay, zayıflamaksa güçtür. Bu nedenle şişmanlığın tedavisinden önce önlenmesi doğru
olacaktır.
Şişmanlığın önlenmesinde en önemli kural, küçük yaştan itibaren yeterli ve dengeli
beslenmenin sağlanması ve enerji dengesine uygun bir beslenme alışkanlığının
kazandırılmasıdır.

Resim 1.11: Şişmanlık
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Öneriler

Öğün atlanmamalı, az miktarda ve sık sık yemek yenmelidir.

Mümkün olduğunca egzersiz ve yürüyüş yapılmalıdır.

Kalorisi yüksek ayaküstü (fast-food) yiyecekler yerine taze sebze ve
meyveler tüketilmelidir.

Aç kalarak zayıflamaya çalışmak yerine fiziksel aktivitelere yer
verilmelidir.

Zayıf kalmak için sağlığı tehlikeye atabilecek uygulamalar yerine dengeli
bir beslenme programı uygulanmalıdır.

1.3.5. Diğerleri




Anoreksiya nervosa: Bazı gençler, özelikle medyanın incelik mesajlarına
bakarak yanlış fikirler geliştirebilmektedir. İdeal kiloda olsa bile kendini şişman
hissedip öğünleri yavaş yavaş atlayarak sağlıklı yaşam için gerekli olan
besinleri almayı reddeder ve gittikçe zayıflar. En sonunda besin yetersizliğinden
dolayı sağlığını kaybeder ve hastanede tedavi görmeye başlar.
Bulimiya nervosa: Aşırı yemek yeme (binge eating) nöbetleri ile karakterize
bir yeme bozukluğudur. Genellikle abur cubur ve aşırı miktarda yedikten sonra
kişinin istemediği fazla kalorilerden kurtulmak için kusma yolunu seçtiği bir
hastalıktır. Bu hastalık özellikle genç kızlarda yaygın olarak görülmektedir.

Bu durumların önlenmesi için öncelikle gençlerin beslenme konusunda
bilinçlendirilmesi önem taşır. Gençlere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı, yanlış
beslenmenin zararları benimsetilmelidir.

1.4. Spor Yapan Gençlerde Beslenme
Büyümedeki artış hızına ek olarak gencin sporla uğraşması enerji ve besin ögelerinde
de artışı gerektirir. Çeşitli spor dallarının ne miktarda ek enerji gerektirdiği ve bunu
karşılamak için diyetin özelliği konusunda gençlere yeterli bilginin verilmesi ve gençlerin
bilinçlendirilmesi gerekir.
Gençlerin spor yaparken dengeli beslenmesi demek sadece vitamin ve mineralleri
kullanmak anlamına gelmemelidir. Günlük tüketilen besinlerin içeriğinde protein,
karbonhidrat ve yağların dengeli oranda yer alması ve hatta bunların müsabaka dönemlerine
göre düzenlenmesi anlamına da gelmelidir.
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Resim 1.12: Gençlerin spor yaparken dengeli beslenmesi

Gençlerde sürat-kuvvet, sürat ve güç antrenmanlarında yoğunlukta olduğu için
beslenmeyle ilgili bazı durumlar farklılık gösterir. Besin gruplarının düzenli tüketilmesi ve
suyun günlük olarak alınması gerekir.
Yoğun kuvvet antrenmanları oldukça yüksek enerji kullanımını gerektirir, protein
ihtiyacını arttırır. Ergenlik dönemi süresince bu ihtiyaç, aslında o yaş dönemindeki artan
protein ihtiyacından da kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden çocuklar ve gençlerde günlük
protein ihtiyacı vücut kütlesi başına 2 g proteinin üzerinde olabilir.
Ergenlik dönemi süresince artan enerji ve protein ihtiyacının yanı sıra özellikle
kalsiyum, magnezyum ve çinko da iskelet kaslarının gelişimindeki rollerinden dolayı önem
kazanmaktadır.
Özellikle bayan sporcularda kalsiyumdan zengin besinlerin tüketilmemesi düşük
kemik mineral yoğunluğuna ve stres kırıklarına sebep olmaktadır.
Maksimum büyüme oranı ve vücut hacmindeki artışı daha çok olduğu için ergen
erkekler, ergen bayanlardan daha yüksek mineral ihtiyacına gereksinim duyarlar.
Genç sporcular egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli miktarda
sıvı tüketmelidir. 15–20 dakika ara ile 150–350 mililitre sıvı tüketilerek vücudun sıvı dengesi
korunmalıdır.
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Resim 1.13: Sporcu gençlerin yeterli miktarda sıvı tüketmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gençlerdeki beslenme alışkanlıklarının onların ders başarısını nasıl etkilediği
konusunda okulunuzda gözlem ve görüşmeler yaparak raporlaştırıp sunumunu yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Gençlik döneminin bedensel ve zihinsel
özelliklerini araştırınız.

 Araştırmalarınızı
çeşitli
beslenme
kitapları ve İnternet ile çevrenizdeki
sağlık kuruluşlarından faydalanarak
yapabilirsiniz.

 Gençlik dönemi beslenme özelliklerini
araştırınız.

 Araştırmalarınızı
çeşitli
beslenme
kitapları ve İnternet ile çevrenizdeki
sağlık kuruluşlarından faydalanarak
yapabilirsiniz.

 Okulunuzda arkadaşlarınıza uygulamak
 Formların
hazırlanmasında
üzere gözlem ve görüşme formları
öğretmeninizden yardım alabilirsiniz.
hazırlayınız.
 Formları
kullanarak
görüşmeler yapınız.

gözlem

ve

 Görüşmelerinizi
alınız.

hemen

kayıt

altına

 Gözlem sonucunda
bilgileri not alınız.

elde

ettiğiniz  Yanınızda her zaman gözlem formları,
defter ve kalem bulundurunuz.

 Görüşmeler sonucu
bilgileri not alınız.

elde

ettiğiniz  Görüşmelerinizi arkadaşlarınızın boş
zamanlarında yapmaya özen gösteriniz.

 Gözlem ve görüşmeler sonucu aldığınız
 Dikkatli oluz.
notları yeniden gözden geçiriniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri rapor hâlinde
 Özenli çalışınız.
düzenleyiniz.
 Raporunuzu
hazırlayınız.

sunum

şeklinde

 Arkadaşlarınıza sunum yapınız.

de

 Dikkatli çalışınız.
 Açık ve anlaşılır ifadeler kullanmaya
özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Gençlik döneminde bazal metabolizmadaki önemli artışa bağlı olarak …………
gereksinimi de artar.

2.

Proteinler enerji sağlamalarının yanı sıra hücrelerin yapı taşı olduklarından
…………..-………………. ve yıpranan hücrelerin yenilenmesi için de gereklidir.

3.

Gençlerin günlük enerjilerinin % ........-……..’ı karbonhidratlardan karşılanmalıdır.

4.

Gençlerde iskelet büyümesindeki hızlanma daha çok ………. vitamini gerektirir.

5.

Büyüme sürecinde kazanılan yeni hücrelerin yapısal ve işlevsel özelliklerini
sürdürebilmeleri için ………, ……….. ve………. vitamini ihtiyacı artmaktadır.

6.

……………..ve ……………..ihtiyacının karşılanması için süt tüketiminin ergenlik
dönemdeki çocuklarda günlük en az 2 su bardağı olmasına dikkat etmek
gerekmektedir.

7.

Gençlik döneminde………………. ihtiyacı, kan hacmi ve kas kitlesindeki artıştan
dolayı daha fazladır.

8.

Gençlerin

süt

ve

türevlerinden

günde

………-………

porsiyon

almaları

gerekmektedir.
9.

Et ve et ürünleri………………. vitaminleri ve ………………den zengindir.

10.

Ayaküstü (fast-food ürünlerinde) beslenmede en önemli sorun yüksek………………
içermesidir.

11.

Diyetle alınan enerjinin harcanandan daha az olması durumunda ……………ortaya
çıkar.

12.

Genç sporcular egzersiz öncesinde, egzersiz sırasında ve sonrasında 15-20 dakika ara
ile ………..-………… mililitre sıvı tüketerek vücudun sıvı dengesini korumalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gençlik döneminde enerji ve besin ögeleri gereksinimini gösteren bir tablo
hazırlayınız.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

Gençlerdeki enerji gereksinimini araştırıp rakamsal olarak
belirlediniz mi?
Gençlerin karbonhidratlara olan gereksinimini araştırıp
rakamsal olarak belirlediniz mi?
Gençlerin vitaminlere olan gereksinimini araştırıp rakamsal
olarak belirlediniz mi?
Gençlerin proteinlere olan gereksinimini araştırıp rakamsal
olarak belirlediniz mi?
Gençlerin minerallere olan gereksinimini araştırıp rakamsal
olarak belirlediniz mi?
Gençlerin yağlara olan gereksinimini araştırıp rakamsal olarak
belirlediniz mi?

7.

Elde ettiğiniz bilgileri listelediniz mi?

8.

Hazırlayacağınız tablo için renk ve boyut belirlediniz mi?

9.

Gençlerin enerji ve besin ögesi gereksinimini tablo hâlinde
oluşturdunuz mu?

10. Tablonuzda yer alan bilgileri arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gençlere kişisel bakım alışkanlığı kazandırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kişisel bakımın önemini araştırınız.
Çevrenizdeki gençlerde kişisel bakıma verilen önemin derecesini gözlemleyiniz
ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. GENÇLERDE KİŞİSEL BAKIM
Bireylerin günlük yaşamında ve iş yaşamında sağlıklı olabilmesi öncelikle kişisel
temizlik ve bakımına özen göstermesi ile mümkündür.
Kişisel temizlik ile birçok hastalık önlenebilmekte, anı zamanda ruhsal yönden de
daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmektedir.

2.1. Yüz Temizliği
Temizlik ve bakım kişiliğin aynasıdır. Özellikle gençlik döneminde ergenlik dönemi
özelliklerinden kaynaklanan vücut değişiklikleri, hızlı büyüme, hormon salgılarında artış gibi
nedenlerle vücut daha fazla temizlik ve bakım ister. Aksi takdirde gençlerde istenmeyen,
topluma rahatsızlık verebilen durumlar ortaya çıkabilir.
Bu nedenle gençlerin tüm vücut temizliği ve bakımı konusunda çok hassas
davranmaları gerekmektedir.

2.1.1. Sakal Temizliği
Erkeklerin yüzünde ortalama 15.000 kıl bulunmaktadır. Bu kıllar günde 38 mm kadar
uzar. 15 yaşından sonra erkekler düzenli olarak tıraş olurlar. Tıraş olma aynı zamanda
günlük bakımdır. Erkeklerin birçoğu ıslak tıraşı tercih eder. Islak tıraşta tıraş bıçağı
kullanılır. Tıraş bıçağı ile tıraşta kıl kökleri travmaya maruz kalır, bunun sonucunda kıl
dönmeleri ve iltihaplar oluşabilir. Bu durum cildi rahatsız eder ve dış etkenlere karşı
hassaslaştırır.
Tıraş sonrasında cilt problemlerini en aza indirmek her şeyden önce hijyen kurallarına
dikkat edilmesiyle mümkündür. Cilt temizliği ve bakımı için kullanılacak ürünlerin az alkol
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içermesine ve tıraş kremi ya da köpüğünün cilt tipine uygun olmasına özen göstermek
gerektiği unutulmamalıdır.


Sakal tıraşı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Tıraş malzeme ve aletleri hazırlanır.

Tıraş öncesi yüz kontrol edilir.

Tıraşa hazırlamak için sakal yumuşatılır.

Sakallar kesilir (Favorilerden başlanıp boyun ve çene sona bırakılır.).

İstenmeyen kıllar temizlenir.

Tıraş sonrası ortaya çıkan sorunlar giderilir.

Yüz yıkanır.

Buhardan geçmiş havlu ile yüze kompres uygulanır.

Yüze kozmetik ürünlerle masaj yapılır.

Resim 2.1: Favorilerden başlama



Tıraş sırasında dikkat edilecek noktalar

Kolay bir tıraş için 2 ya da 3 bıçaklı tıraş bıçakları tavsiye edilir. Tıraş
sırasında tıraş bıçağını sıklıkla sıcak su ile durulamak bıçaklar arasında
köpük ve kesilmiş sakalların birikmesini önler.

Çene ve boyundaki kılların en son tıraş edilmesi gerekir. Böylece su ve
köpük, sakalların en sert olduğu bu bölgeleri yumuşatmak için cilt
üzerinde daha uzun süre kalacaktır.

Sakalların büyüdüğü yöne doğru tıraş olunursa akne ve kıl dönmesi riski
önlenmiş olur.

Tıraş işlemi bittikten sonra cilt soğuk su ile durulanmalıdır. Soğuk su,
cildin açılan gözeneklerini kapatarak doğal dengesine tekrar kavuşmasını
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sağlar. Cildin nemi yumuşak bir havlu ile hafifçe alındıktan sonra
mutlaka tıraş sonrası bir bakım ürünü sürülmelidir.

Resim 2.2: Kan dolaşımının hızlanması ve soğuk su

Pratik bir tıraş için elektrikli tıraş makineleri ayrı bir seçenektir. Günümüzün tıraş
makinelerinin kullanımı kolaydır. En iyi özelliği de tıraştan sonra yüzü temiz ve pürüzsüz
olarak bırakmasıdır.

Resim 2.3: Tıraş makineleri

2.1.2. Sivilce ve Siyah Noktalar
Özellikle bayanlarda güzelliği daha belirgin hâle getirmek için makyaj amacıyla başta
göz çevresi ve kirpikler olmak üzere yüze çeşitli maddeler sürülmektedir. Bu amaçla
kullanılan maddelerin kaliteli olması çok önemlidir. Bunlar, göz çevresinde ve yüzde
mikrobik ya da alerjik reaksiyonlara bağlı sorunlara yol açabilir.
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Makyaj yapılıyorsa her akşam yatmadan önce mutlaka göz çevresinde ve yüzde
kullanılan makyaj artıkları uygun krem ve solüsyonlar kullanılarak ya da su ve sabunla
temizlenmelidir.
Makyaj temizliğinde kullanılan malzemelerin niteliği de en az makyaj malzemeleri
kadar önemlidir. Bu tür malzemeler yeterince kaliteli olmadığında cildin yıpranmasına,
sivilce ve siyah noktaların oluşmasına hatta lekelenmelere yol açabilir.
Erkeklerde de tıraş sonrası tahriş olan ciltlerde siyah noktalar oluşmakta ve bunlar da
bakım gerektirmektedir.

Resim 2.4: Sivilceler

Siyah noktalı yani akneli cildin görünümünü düzeltmede ilk adım, temizliktir. Yüzün
sabah ve akşam, çok hassas bir nötr sabunla yıkanması gereklidir. Temizleyici seçiminde
cildin yağını fazla almayacak bir malzeme olmasına özen göstermek çok önemlidir. Aksi
takdirde ters bir etki görülebilir ve yağ bezleri fazla yağ üretebilir. Cildin aşırı
temizlenmesinden kaynaklanan bir tür akne de vardır. Bu yüzden cilt temizliğinde
gerekenden fazla işlem uygulamak ve gereğinden fazla temizleyici ürün kullanmak da doğru
değildir.


Sivilce ve siyah noktaların tedavisinde genel kurallar

Cilt toniğiniz çok az alkol içermelidir. Antiseptik ve ağrı dindirici
maddelerle zenginleştirilmiş olanlar tercih edilmelidir.

Koruyucu krem olarak cilde mat bir görünüm veren ve çabuk uçanları
tercih etmek gerekir.

Temizlik maskeleri olarak cildi rahatlatan ve yağ üretimini azaltan A, E,
vitaminleri ve atkuyruğu, lavanta, ada çayı, biberiye, mercanköşk gibi
bitki özleri içerenler tercih edilmelidir.

Belli aralıklarla bir estetiysen yardımı ile derinlemesine temizlik
uygulayıp cildin durumunu kontrol altında tutmaya yardımcı olmak
uygun olacaktır.
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Akneli cilde makyaj yapılırken özel hazırlanmış ürünler kullanmaya
dikkat edilmelidir. Örneğin, kuru bir sünger yardımıyla yağsız bir toz
fondöten uygulanabilir. Sivilcelerin arttığı dönemlerde makyaj
yapılmaması önerilmektedir.
Cilt genel olarak havanın, çevrenin ya da kozmetiklerin etkisi yüzünden
tahriş olabileceği için tahrişe karşı önlem alınması gerekir.

Resim 2.5: Cilde mat bir görünüm veren ve çabuk uçan koruyucu kremin tercih edilmesi



Gençlere öneriler

Akneli ve sivilceli deriler tedavi edilmelidir. Öncelikle sivilcelenmenin
gerçek sebebi tespit edilmeli ve tedavi buna göre yapılmalıdır.
Çoğunlukla ana sebepler cildin mikrop alması, yanlış beslenme,
hormonal dengesizlikler, yemek alerjisi, güneş alerjisi, ciltteki faydalı
vitaminlerinin eksilmesi ve strestir. Bu sebepler çoğunlukla kombine
hâlde veya tek başına olabilir ama genelde bazıları doğrudan (direkt)
sebep iken diğerleri uyarıcıdır.

Akne ve sivilce erkeklerde de aynı sebeplere bağlı olarak oluşur. Deri
ufak tefek sorunlar (sivilce, siyah nokta veya yağlanma) yapıyorsa el
sürmemeye özen gösterilmelidir. Özellikle bu tür sorunlar sıkma metodu
ile tedavi edildiğinde güneş ve kimyasal değişimlere maruz kalması ile
deride pigment ve leke artarak kalıcı hâl alır.

Haftada 1 kez buhar banyosu uygulaması gözeneklerin genişlemesini
sağlayacağından siyah noktalardan kurtulmak kolaylaşacaktır.
Bunun için:
o
Baş üzerine bir havlu örtülerek yarıya kadar kaynar su doldurulan
bir kabın üzerine eğilinir.
o
10 dakika sonra yüz kurulanır ve siyah noktalar sıkılır.
o
Bu işlem yapılırken ellerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
Parmak uçlarına sargı bezi sarılıp noktalar sıkılabilir ama sıkarken
fazla zorlanmamalıdır.
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o
o

Cilt tamamen kuruduğunda tekrar buhara tutulur.
İşlem sona erdiğinde yüz bir tonikle dezenfekte edilir.

Resim 2.6: Buhar banyosu

2.2. Saç Bakımı
Saçlar, baş derisinde bulunan kıl köklerinden uzayarak büyür. Kıl köklerindeki
bezlerden salgılanan maddeler yağlı yapıdadır. Sağlık yararı dışında saçların temizlik ve
düzeni, insanlar arasındaki ilişkilerde ve kendini iyi hissetmede ve olumlu dış görünüş
açısından da önemlidir. Saçların özellikle temiz ve derli toplu olması bireyin kişiliğinin de
bir göstergesidir.
Sağlıklı, parlak ve bakımlı saçlara sahip olmak güzel ve bakımlı görünmende
yardımcıdır. Yazın güneş, kışın soğuk hava saçların yıpranmasına sebep olur. Boya, perma,
jöle, sprey gibi kimyasal işlemler, fön, fırça vb. uygulamalar da saçı yıpratır.
Saçları dinlendirmek ve korumak için mümkün olduğunca doğal yöntemler
uygulanmalıdır. Saçın canlı bir organizma olduğu unutulmamalıdır.
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Resim 2.7: Saçlar bakımlı olmanın göstergesi



Gençlerde saç bakımında yapılması gerekenler

Yıpranmış saçlar için mutlaka bir saç uzmanına başvurulmalı ve
yağlanmanın, kepeklenmenin ve kırıkların sebepleri araştırılıp çözüm
yolları aranmalı ve buna uygun bakım yapılmalıdır.

Resim 2.8: Yıpranmış saçlara bakım



Sağlıklı saçlara sahip olmak için saçları düzenli olarak yıkamak
gerekmektedir. Normal bir saçın haftada en az bir ya da iki kez yıkanması
gerekir. Yağlı saçlar ise daha sık yıkanmalıdır.
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Saçlar temiz su ile iyice durulandıktan sonra kurutulmadan önce nazikçe
taranmalıdır.

Resim 2.9: Saçlar iyice durulanıp kurulanmalı





Saçların kurulanmasında yumuşak bir havlu kullanılmalı, kurulama
işlemi de yumuşak olmalıdır. Sert bir havlu kullanılır ya da çok şiddetli
ovulursa saçların uçlarının çatallanmasına sebep olur.
Saçlar elektrikli kurutucularla kurutulabilir fakat kurutucunun saça çok
yakın tutulmaması gerekir. Böyle bir durumda saçlı deri ve saçlar fazla
sıcaktan olumsuz etkilenebilir.

Resim 2.10: Yüksek ısıdan saçın zarar görmesi





Saç yıkamada kullanılacak sabunların ve şampuanların esasını kolay
çözünebilir özellikteki yağ eritici bir madde oluşturur. Şampuanlara
ayrıca koku, renk ve yoğunlaştırıcı maddeler eklenir. Bu ek maddeler
saçlı deride tahrişe yol açabilir.
Saç bakımı için daha çok bitkisel özlü doğal şampuanlar kullanılmalıdır.
Piyasada bulunan şampuanlarda kullanılan bazı maddeler alerjik
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reaksiyonlara sebep olabilir. Bu yüzden şampuan seçiminde niteliği
bilinmeyen maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Saç diplerinde kepek varsa sık sık çok sıcak olmayan su ve sabunla
yıkamak yararlı olacaktır. Saçlar bol su ile iyice durulandıktan sonra da
kepeklenme önlenemiyorsa bir sağlık kuruluşuna danışılması uygun
olacaktır.

Resim 2.11: Doğal sabunlar



Saç temizliğinde kişisel olarak kullanılan fırça ve taraklar sık aralıklarla
sıcak sabunlu su ile yıkanmalı ve durulanmalıdır.

2.3. Ağız ve Diş Temizliği
Dişler, sindirim sisteminin başında besinlerin ufalanıp parçalanmasına yardım eden
organlardır. Kendini çevreleyen destek dokularını korur ve gelişmelerini sağlar. Dişlerin
sağlıklı ve bakımlı olması hem vücudun sağlıklı olabilmesi hem de sosyal yönden iyi bir
konumda olabilmesi için oldukça önem taşımaktadır.

Resim 2.12: Sağlıklı ve bakımlı dişler topluma olan saygının ifadesi
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Ağızdaki olumsuzluklar diş sağlığının bozulmasına ve sindirimin olumsuz
etkilenmesine yol açar. Dişlerin besinlerin parçalanması, öğütülmesi görevlerinin yanı sıra
konuşmada ve kişinin görünümünde önemli etkisi vardır. Konuşmayı ve seslerin doğru bir
şekilde çıkmasını sağlayan dişler, estetik olarak yüzle bir bütünlük içindedir. Dişleri eksilmiş
kişilerin bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır.
Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık; diş çürükleri ve diş eti
iltihaplanmalarıdır. Diş çürüğü, dişte oyuklar yaparak dişin yapısını bozan ve kendi kendine
iyileşmeyen bir hastalıktır.
Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse
bütün sistemi olumsuz etkileyerek kalp, böbrek, eklemler vb. yapılarda önemli sağlık
sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara sebep olabilir. Düzenli ağız bakımı yapılmazsa
yiyecek artıkları dişler arasında, dilin ve diş etlerinin üzerinde birikerek ağızda kalır ve bir
süre sonra ağızda kokuya sebep olur.


Ağız kokularının diğer sebepleri

Diş eti hastalıkları sonucunda meydana gelen derin diş eti ceplerine tam
olarak ulaşılıp temizlik sağlanamazsa bu cepler ağız kokusuna sebep olur.

Ağızda bulunan çürük dişler, uygun olmayan dolgular yiyeceklerin bu
bölgelerde birikmesine sebep olarak ağız kokusuna yol açar.

Uyumsuz ve kötü kullanılan protezler de ağız kokusuna sebep olur.

Ağız içinde tümörler varsa kokuya sebep olabilir.

Sarımsak, soğan gibi kokulu yiyecekler yenildiğinde vücut bu gıdayı
tamamen sindirinceye kadar koku ortadan kalkmaz.

Sinüs, bronş ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar ağız kokusuna yol açar.

Şeker hastalığında ağızda asetona benzer bir koku oluşur.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği ağız kokusuna sebep olur.

Özellikle çocuklarda bağırsak parazitlerine bağlı olarak sabahları ağız
kokusu görülebilir.

Düzensiz yemek yemeye bağlı olarak ağız kokusu ile karşılaşılabilir.



Ağız kokularına karşı alınabilecek önlemler

Ağız kokusu, sosyal hayatta bireyin hem kendisini hem de çevresini rahatsız edici bir
durum olduğu için ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü ne kadar bakımlı olursanız olun ağız
kokusu insanların sizden uzaklaşmasına yol açacak kadar ciddi bir sorun olacak, hem özel
hayatınızı hem de sosyal hayatınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun için önlem
alınması büyük önem taşır. Ağız kokusuna karşı şu önlemler alınabilmektedir:


Ağızdaki diş eti hastalıkları ve diş çürükleri tedavi edilmelidir.
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Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli, günde en az iki kez florürlü bir diş
macunu ile dişler fırçalanmalı ve günde bir kez diş ipi kullanılmalıdır.
Diş fırçalama sırasında dilin de fırçalanması gerekir.
Kullanılan protezlerin bakımına özen gösterilmelidir.
Koku yapan yiyeceklerin gün içerisinde yenilmemesine dikkat
edilmelidir.
Eğer ağız ve dişlerinize yapılan müdahalelerden sonra hâlâ ağız kokusu
varsa diğer sebepleri de araştırmak ve zamanında önlem almak gerekir.

Uygun diş fırçası ve macun seçimi
 Diş fırçası seçimi
o
Diş fırçası en fazla 6 ayda bir değiştirilmelidir.
o
Ağzın ulaşılması zor yüzeylerine erişilmesine yardımcı olacak
şekilde tasarlanmış kıllara sahip diş fırçaları uygundur.
o
Ağız içinde kolay hareket edebilmesi için diş fırçası başlığının
büyük olmaması gerekir.
o
Sert kıllı fırçalar diş minelerine zarar verebileceği için naylon ve
orta sertlikteki fırçalar tercih edilmelidir.
o
Rahatça kavranabilen saplı diş fırçaları tercih edilmelidir.

Resim 2.13: Elde rahatça kavranabilen diş fırçalarının tercih edilmesi



Diş macunu seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
o
Ağız yapısı diş taşı oluşumuna yatkın olan kişiler tartar önleyici
özellikte diş macunu seçmeye dikkat edebilir.
o
Ağız yapısı çürük oluşumuna yatkın olan kişiler fluorid içeren diş
macunlarını tercih edebilir.
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o

o
o

Belirli aralıklarla farklı özellikte macun seçilerek her birinin
içeriğinde bulunan farklı maddelerden dişlerin yararlanması
sağlanmalıdır.
Ağza ferahlık hissi veren macunlar seçilmesine özen
gösterilmelidir.
Diş beyazlatıcılar, ağız gargaraları vb. maddeler diş hekiminin
tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Resim 2.14: Diş beyazlatıcıların hekim tavsiyesi ile kullanılması



Uygun diş fırçalama tekniği

Diş fırçalamadaki amaç mekanik olarak besin artıklarını ağız ortamından
uzaklaştırmaktır. Doğru fırça ve macun seçimi yapıldıktan sonra dişlerin fırçalanması
aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat etmekte fayda vardır. Bunlar:












Diş fırçası ıslatılmamalıdır.
Diş fırçası üzerine nohut büyüklüğünde diş macunu konularak
hazırlanmalıdır.
Diş fırçası 45 derece eğimle diş ve diş etlerinin üzerine konularak diş eti
hizasından başlanıp ağız boşluğuna doğru küçük dairesel hareketlerle
fırçalama işlemine başlanır.
Fırçalama sırasında normal düzeyde kuvvet uygulanmalıdır. Fazla kuvvet
uygulamak dişlerin iyi temizleneceği anlamına gelmez hatta dişlerde geri
dönüşü olmayan kayıplara ve diş eti çekilmelerine neden olabilir.
Alt ve üst dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır. Üst çenede üstten aşağıya
doğru, alt çene de aşağıdan yukarı süpürge hareketi yapılarak diş etlerine
masaj yapılarak fırçalanır.
Dişlerin yanağa, dudağa dil ve damağa bakan yüzeyleri aynı şekilde
fırçalanır.
Çiğneyici yüzeyler olan azı dişler ileri geri hareketlerle fırçalanır.
Dil yüzeyinin de fırçalanması ile işlem bitirilir.
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En az 2–3 dakika fırçalama işlemi sürdürülmelidir.

Resim 2.15: Uygun diş fırçalama tekniği



Diş ipi kullanımı

Dişler fırçalandıktan sonra diş ve diş eti çizgisi ile dişler arasında kalan yemek
artıkları en önemli çürük sebeplerindendir. Bunların temizlenmesi için diş ipi kullanılabilir.

Resim 2.16: Diş ipinin kullanılması
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Bunun için:

Otuz santimetre kadar diş ipi uygundur.

Diş ipinin bir bölümü bir elin orta parmağına diğer ucu da diğer elin orta
parmağına sarılır.

Diş ipinin bir bölümü ortada kalmalıdır. Ortada kalan ip bölümü işaret
parmağı ile geriye doğru itilir.

İp, dişler arasından geçirilir. Bu hareket sert yapılmamalıdır.

İp diş etine kadar indirildikten sonra ağız boşluğuna doğru diş aralarını
sıyıracak biçimde indirilir. Bu sırada diş etinin kesilmemesine özen
gösterilmelidir.

Aynı uygulama başka bir parça ip alınarak alt dişler için de aynı şekilde
tekrarlanmalıdır.

2.4. El, Ayak ve Tırnak Temizliği
Eller, insanlar arası iletişimde görev alan en önemli unsurlardan biridir. Kışın soğukla
yazın da sıcakla her an temas hâlinde olan eller ve tırnaklar, en çok yıpranan organlardır.
Ellerin ve tırnakların dayanıklı olmaları için bakımlarına özen gösterilmesi
gerekmektedir. Bütün gün insan yükünü taşıyan ve ayakkabı içinde kapalı kalan ayakların
dinlendirilip temizlenerek bakımının yapılması sağlık için şarttır.


El ve tırnak temizliği ve bakımı

Eller, günlük hayatta en fazla kirlenen organların başında gelmektedir. Kirli yüzeylere
sürekli dokunan eller, yıkanmadıkları sürece birer mikrop barınağı olmaya başlar. Bu
nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir.
El temizliğinde sıcak su kullanılmalı ve eller dirseğe kadar yıkanmalıdır. İmkân varsa
her ortamda eller akan su altında sabunla el sırtı, avuç içi ve parmak araları 15 saniye
ovuşturularak yıkanmalı, durulanmalı, başkası tarafından kullanılmamış havlu ya da kâğıt
havlu ile kurulanmalıdır.
Kurulama imkânı yoksa elleri bir yere sürmek yerine havada kendiliğinden kurumasını
sağlamak daha doğru olacaktır.
Eller ne zaman yıkanmalıdır?

Yemeklerden önce ve sonra

Yemek hazırlamadan önce ve sonra

Diş, ağız, yüz, göz temizliği yapmadan önce

Tuvalet ziyaretinden önce ve sonra

Kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra

Dışarıdan eve ve işe geldikten sonra
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Hasta olan birini ziyaret ettikten sonra
Hiçbir iş yapılmasa dahi gün içinde çeşitli saatlerde her zaman temiz
görünecek şekilde yıkanmalıdır.

Resim 2.17: Hiçbir sebep olmasa da ellerin her zaman yıkanması



El ve ayak tırnaklarının uygun şekilde kesilmesi ve bakımı

Tırnağın etten ayrıldıktan sonraki bölümünün altına kir ve yağlar kolayca birikir. Aynı
zamanda tırnak diplerinde mikroorganizmalar barınabilir, bağırsak parazitlerinin yumurtaları
bulunabilir. Bu nedenle tırnak temizliği ve bakımı titizlikle üzerinde durulması gereken bir
konudur.

Resim 2.18: El tırnaklarının yarım ay biçiminde kesilmesi




Tırnakların düzenli kesilmesi ve banyo yaparken de tırnak fırçası ile
fırçalanarak temizlenmesi gerekir.
Tırnak yemek de sağlığa zararlı bir alışkanlıktır.
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El tırnakları yarım ay biçiminde, ayak tırnakları ise düz olarak
kesilmelidir. Ayak tırnaklarının yarım ay biçiminde kesilmesi tırnak
batmalarına sebep olabilir.

Resim 2.19: Ayak tırnaklarının kesilmesi








Ayak tırnakları kesilirken düzgün kesebilmek için önce ıslatılması ve çok
fazla dipten kesmemeye dikkat edilmesi gerekir. Fazla derinden kesilirse
ete gömülüp tırnak batmasına neden olabilir. Batan ayak tırnakları kapalı
ayakkabılar içerisinde kaldıkça büyük problemlere yol açar. Bu durumda
doktor tedavisi gerekir.
Bütün gün yorulmuş olan ayakları her günün sonunda ayakkabıdan
çıkarıldığında soğuk su ve sabunla dize kadar yıkayıp ayak havlusu ile
kurulamak kan dolaşımını hızlandırarak dinlendirir.
Her yıkamadan sonra parmak araları havlu hatta saç kurutma aracı ile
iyice kurutularak mantar enfeksiyonları için ortam oluşması önlenmelidir.
Ayak sağlığı için temiz ve pamuklu çorap tercih edilmelidir.

Resim 2.20: Parmak aralarının kurulanması
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2.5. Genital Bölge Temizliği
Tüm bireyler için genital bölge temizliği oldukça önem taşıyan bir konudur. Çünkü
vücudun bu bölümü mikroorganizmalarla daima yüz yüze olan dış ortama açık bir bölgedir.
Bu durumda insan sağlığı doğrudan (direkt olarak) etkilenmektedir.


Genital bölge temizliğinde bazı kurallar ve öneriler

Her insanın doğasında kıllanma ve tüylenme vardır. Vücutta çıkan bu
tüyler çoğu zaman birer kâbus olmuştur. Bunlardan kurtulmak için çeşitli
tüy dökücü kremler, lazer epilasyon, tıraş bıçağı, epilasyon makinesi vb.
kullanılmaktadır. İstenmeyen tüylerin yok edilmesinde en sağlıklı yöntem
kremlerin kullanılması olmakla birlikte bunların kullanımında dikkatli
olmak gereklidir. Çünkü fazla miktarda kullanma, hassas bölgelere
uygulama ve gereğinden uzun süre bekletme gibi durumlar cilt sağlığını
olumsuz etkileyebilir.












Epilasyon aletlerinin kullanımı da dikkat ve özen isteyen bir konudur. Bu
tür aletler hijyenik açıdan kişiye özel olmalı, başkalarının makineleri
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Mantar ve diğer bakterilerin nemli ve sıcak ortamlarda daha kolay
üremesi nedeniyle genital bölgenin kuru kalması önemlidir. Bu da iç
çamaşırları günlük değiştirmek, naylon yerine pamuklu iç çamaşırları
tercih etmek, dar pantolon, çorap ve iç çamaşırı kullanmamakla
sağlanabilecektir.
Bayanlarda her ay gerçekleşen adet kanaması içerdiği proteinler
nedeniyle bakterilerin çoğalması için çok uygun bir ortam oluşturur. Bu
nedenle kadınlarda enfeksiyonlar en sık adet döneminde ortaya çıkar. Bu
dönemde her gün sabun yardımıyla ve ılık suyla genital bölge
temizlenmelidir.
Bu bölgenin mikrop kapmaması çok önemlidir. Bunun için temiz tutmaya
özen göstermek gerekir.
Pet kullanırken sık sık değiştirmeli ve temiz pet kullanılmalıdır.
İç çamaşırlarının herkesinkiyle aynı anda yıkamamasına da özen
gösterilmeli, havlu ve temizlik malzemeleri kişiye özel olmalıdır.
Pamuklu iç çamaşırı kullanmak daha doğrudur. Parfüm ve deodorantlar
genital bölgede kullanılmamalıdır.

Tuvalette alınması gereken önlemler

Klozet kapağının üzerine serilen tek kullanımlık kâğıtlar ülkemizde de
giderek yaygınlaşmakta hatta büyük marketlerde bu kâğıtlar, herkesin
cebinde taşıması için uygun bir şekilde paketlenmiş olarak satılmaktadır.
Bu kâğıtları özellikle genel olarak kullanılan tuvaletlerde mutlaka
kullanmak gerekir.

Tuvaletlerde diğer bir sorun da tuvaletin içerisindeki kirli suyun
sıçrayarak genital bölgeye değmesidir. Bunu önlemek için kirli suyun
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üzeri tuvalet kâğıdıyla kaplanabilmektedir. Bunu yapmak mümkün
olmadığında dezenfektan madde içeren tabletlerden faydalanılabilir.
Kendi sağlığı kadar çevresindeki diğer bireylerin de sağlığını dikkate
alarak tuvalet temizliği ve hijyenine özen göstermek ve tuvaletleri temiz
bırakmak da son derece önemlidir.

2.6. Banyo
Kişinin günlük hayatını ve iş hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için mutlaka
kişisel temizliğine dikkat etmesi gerekir. Kişisel temizliğin başında da vücut temizliği gelir.
Kişisel temizlik ile pek çok hastalık önlenebilir. Vücut temizliğinin doğru yapılması
birçok deri sorununu ve hastalığını önleyici ve ortadan kaldırıcı bir önlemdir.
Vücut temizliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta toz ve kirle kapanan
gözeneklerin açılarak oksijen almasını sağlamaktır. Banyo, su ve sabun kullanılarak derinin
ovulması ve kirin akıtılmasıdır.

Resim 2.21: Banyo ile toz ve kirle kaplanan vücut gözeneklerinin açılması



Banyo
sırasında
yıkanmayı
kolaylaştıracak
araç
gereçlerden
yararlanılabilir.

Lifler sabunun vücuda daha etkin olarak uygulanmasını sağlamaktadır
dolayısıyla kolay köpüren malzemeler ve uygun büyüklükte olanlar
seçilmelidir.

Kese geleneksel banyo araçlarındandır. Derideki döküntü hücrelerin
uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ancak soyucu etki yapacak şiddette
kullanılmamalıdır.

Cilde uygun bir banyo sabunu veya vücut şampuanı kiri ve ter kokusunu
temizler.
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Her banyodan sonra iç çamaşırları ve diğer giysiler mutlaka
değiştirilmelidir. Çeşitli nedenlerden dolayı banyo yapılamadığı
durumlarda da iç çamaşırlarının sık sık değiştirilmesi gerekir.
Özellikle hizmet sektöründe, insanlarla daha yakın çalışılan, hijyen
gerektiren mesleklerde her sabah işe başlamadan önce duş alınması
önemlidir.
Kişisel temizlikte önemli olan diğer bir sorun da vücut kokusudur. Vücut
kokusu, vücut yüzeyinde bulunan bakterilerin ter sıvısını parçalamasına
bağlı olarak meydana gelmektedir. Vücudun terleme oranının artması
kokunun da artması anlamına gelecektir. Ancak insan bir süre sonra kendi
kokusuna duyarsızlaşır. Yoğun bedensel çalışma vücuttan çıkan ter
miktarının artmasına sebep olmaktadır. Bedensel etkinliği fazla olmadığı
hâlde bazı bireylerin ter bezi salgısı fazla olabilir. Bu durum özellikle
ergenlikte ortaya çıkar.
Vücut kokusunu oluşturan kıl köklerinin yoğun olduğu kasık ve koltuk
altlarının uygun yöntemlerle temizlenmesi önemlidir. Banyo
yapılamadığı durumlarda koltuk altı önce sabunlu bir bezle sonra su ile
iyice silinmeli ve kurulanmalıdır.
Deodorantlar kokuyu sadece maskeleyen maddelerdir. Bu nedenle
temizlik aracı olarak değil, geçici bir uygulama olarak
değerlendirilmelidir. Düzenli aralıklarla duş alınması ve banyo yapılarak
vücut temizliğinin yapılması sağlanmalıdır.
Banyodan sonra banyo sırasında kullanılan banyo malzemeleri işi bitince
kaldırılmalı, kirlenen havlular değiştirilmeli ve her duştan sonra
kullanılan lif temizlenmelidir.

2.7. Giysi Temizliği
Giyecekler vücudu zararlı dış etkenlerden korumak için görevlidir. Ancak giysiler,
deriyi de koruma görevi üstlendiği için deriden daha fazla kirlenir. Kirlenmiş giysi çok fazla
ter yapar ve kötü kokuya sebep olur. Ayrıca vücut salgısı olan ter de giysinin kirlenmesinde
çok büyük bir etkendir. Bu nedenle giysilerin daima temiz tutulması gerekir.
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Resim 2.22: Giysilerin vücudu dış etkenlere karşı koruması



Önemi

Giysiler dış görünüşü tamamlayan, topluma karşı gencin rahat hissetmesini sağlayan
ve saygın bireyler yapan en önemli unsurdur. Gençlik önce dış görünüşü ile değerlendirilir.
Bir toplulukla yeni tanışmada veya ilk kez yapılacak olan bir görüşmede karşı taraftan
gelecek ilk izlenim kıyafetin değerlendirilmesi ile olacaktır.
Bu nedenle her zaman temiz, ütülü, gencin kendisine yakışan ve toplumun değerlerine
uygun giysiler kullanmak saygınlığını ve kabul görmeyi artıracaktır.
Giysilerin temiz ve hijyenik olması aynı zamanda sağlık için çok önemli bir konudur.
Kirli kıyafetlerde biriken mikroorganizmalar sağlığı olumsuz etkiler ve fena kokular
oluşturur. Bu nedenle giysiler her zaman temiz olmalı, özellikle yaz mevsiminde bir günden
fazla giyilmemelidir.
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Resim 2.23: Temiz tertipli kıyafetler giymek topluma olan saygının göstergesi

Giysilerin temiz kullanılmasında uyulması gereken noktalar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:









Bir giysi en fazla iki gün giyilmelidir.
Yıpranmaması için giysiler çok yüksek derecelerde yıkanmamalıdır.
Beyazlar ve renkliler olarak ikiye ayrılan giysi türleri birlikte yıkanmamalıdır.
Beyazlar beyazlarla, renkliler renklilerle yıkanmalıdır.
Mutlaka kirli çamaşırların beyazlar ve renkliler olarak ayrılıp yıkanmak üzere
ayrı tutulacağı bir bölüm bulunmalıdır.
Özellikle iç çamaşırlarının yıkandıktan sonra mutlaka ütülenmeleri ve bu
şekilde kullanılmaları hijyenik açıdan önemlidir.
Giysi temizliğinde giysi seçimi de çok önemli bir etmen olduğu için giysi
seçiminde dikkatli olmak gerekir. Kalitesiz kumaştan üretilmiş giysiler vücuda
zarar verebilir.
Mevsimine göre giysi seçimi de oldukça önemli bir etmendir. Yazın kalın
olmayan hafif giysiler, kışın ise vücudu soğuktan korumak için kalın giysiler
tercih etmek vücut sağlığını korumada önemli etkendir.
Hiçbir zaman ne gerekçeyle olursa olsun başkasının elbisesi, ayakkabısı
özellikle de iç çamaşırı vb. giysileri kullanılmamalıdır.
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2.8. Uyku ve Dinlenme
Uyku, bilimsel anlamda organizmanın çevreyle iletişiminin değişik şiddette ve
uyarılarla geri döndürülebilir şekilde geçici, kısmi ve periyodik olarak kaybolması
durumudur. Dengeli bir hayat için dinlendirici uyku şarttır. Uyku sırasında vücut dinlenir,
kendini temizler, yeniler, saflaştırır, büyür ve kendini tedavi eder. Uyku esnasında gün
boyunca biriken stres, gerginlik ve sinirlilik hâlleri serbest hâle gelip vücuttan kolayca
salınır. Uyku sırasında stres hormonları azalırken büyüme hormonu salgıları artar. Bu sayede
uyku sırasında vücut kendini onarır, yeniden yapılandırır, protein sentezi artar ve vücut
kendini yeni güne hazırlar. Düzenli uyku hafızanın da güçlenmesine yardımcı olur.

Resim 2.24: Stresten uzaklaştıran rahat bir uyku

Ergenlik döneminde ideal uyku zamanının 9 saat olması gerekirken birçok genç 7–7,5
saat uyku ya da daha azı ile yetinmektedir. Bu dönemde uyku zamanı genellikle gece
yarısından sonraya sarkar ve çocuk az uykuyla yetinmeye başlar. Günlük 7–7,5 saat uykuyla
yetinen çocuklarda depresyon eğiliminin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Kalsiyum,
magnezyum ve B vitaminlerinin özellikle B6 vitaminin yetersiz alınması gece uyanmalarını
artırır. Yatmadan önce alınan kafeinli gıdalar (kahve, çikolata vb.) uyarıcı etkisi nedeniyle
uykusuzluğa neden olabilir.


Rahat ve düzenli bir uyku için yapılması gerekenler

Mümkünse bol oksijenli, yeterince havalandırılmış, sessiz ve karanlık bir
odada uyumaya çalışılmalıdır.

Battaniye veya yorgan kullanılmalı ancak elektrikli battaniye
kullanmaktan kaçınmalıdır çünkü bunlar vücudun biyoelektrik alanını
bozup dengesiz hâle getirmektedir.

Düzenli bir uyku saati ayarlanmalıdır. Uyku durumu oluncaya kadar
yatağa girilmemesi önerilmektedir. 20 dakika içinde hâlâ uykuya
dalmakta zorlanılıyorsa kalkıp uyku geldiğinde tekrar yatağa gitmek
uygun olacaktır.
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Gece yatmadan önce uyku getirici içecekler, uykuya geçişi sağlasa da
uykuyu dinlendirici yapmaz. Böyle bir uyku daha az derin ve az
dinlendirici olur.
Rahat yatak kıyafetlerinin giyilmesi de uyku ve dinlenmeyi olumlu
etkileyecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kişisel temizlik ve bakım konusunda gençlerin dikkat etmesi gereken konuları içeren
bir sunu hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Gençlerde vücut temizliği ve banyonun
önemini araştırınız.
 Vücut temizliğinde dikkat edilmesi
gereken noktaları araştırınız.
 Gençlerde el ve tırnak temizliği ve
bakımının önemini araştırınız.
 El yıkamada dikkat edilmesi gereken
noktaları araştırınız.
 El ve ayak tırnaklarının kesilmesi ve
bakımında dikkat edilmesi gereken
 Araştırmalarınızda çevrenizde bulunan
noktaları araştırınız.
sağlık
kuruluşlarından
da
 Gençlerde ayak temizliği ve bakımının
faydalanabilirsiniz.
önemini araştırınız.
 Ayak temizliği ve bakımında dikkat  Kişisel temizlik ve hijyen ile ilgili
kaynaklar
ve
İnternetten
edilmesi gereken noktaları araştırınız.
yararlanabilirsiniz.
 Gençlerde ağız ve diş temizliği ve
bakımının önemini araştırınız.
 Uygun diş fırçası ve macun seçimi ile
fırçalama yöntemini araştırınız.
 Gençlerde saç sakal temizliğinin önemini
araştırınız.
 Saç sakal temizliği ve bakımında dikkat
edilmesi gereken noktaları araştırınız.
 Gençlerde giysi temizliğinin önemini
araştırınız.
 Elde ettiğiniz bilgileri raporlaştırınız.
 Bilgilerinizi tekrar gözden geçirerek  Dikkatli ve özenli olunuz.
sunum için hazırlayınız.
 Sunum materyalinizi hazırlayınız.

 Konularla ilgili resim ve şekillerle
sunum materyalinizi destekleyebilirsiniz.

 Arkadaşlarınıza sunum yapınız.

 Anlaşılır ve kısa (öz) cümlelerle ifade
etmeye özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Bireylerin günlük yaşamında ve iş yaşamında sağlıklı olabilmesi öncelikle ………….
……………… ve …………….na özen göstermesi ile mümkündür.

2.

Siyah noktalı yani akneli cildin görünümünü düzeltmede ilk adım ………………..dir.

3.

Yüzün sabah ve akşam çok hassas bir ………….. sabunla yıkanması gereklidir.

4.

Temizlik maskeleri olarak cildi rahatlatan ve yağ üretimini azaltan ……., ……..
vitaminleri içerenler tercih edilmelidir.

5.

Saçların özellikle ……………. ve ………… ………… olması bireyin kişiliğinin de
bir göstergesidir.

6.

Normal bir saçın haftada en az ……… ya da ………. kez yıkanması gerekir.

7.

Saç bakımı için daha çok ……………… özlü doğal şampuanlar kullanılmalıdır.

8.

Ağızdaki olumsuzluklar ………. sağlığının bozulmasına ve sindirimin olumsuz
etkilenmesine yol açar.

9.

Diş fırçası en fazla ……….. ayda bir değiştirilmelidir.

10.

Ağız yapısı çürük oluşumuna yatkın olan kişiler, ……………… içeren diş
macunlarını tercih etmelidirler.

11.

Diş fırçalama işlemi en az ……. -…… dakika sürdürülmelidir.

12.

İmkân varsa her ortamda eller ……….. su altında sabunla el sırtı, avuç içi ve parmak
araları ……….saniye ovuşturularak yıkanmalıdır.

13.

Ayak sağlığı için daima temiz ve ……………..çorap giyilmesi gerekir.

14.

El tırnakları ………. …….. biçiminde, ayak tırnakları ise ……… olarak kesilmelidir.

15.

Özellikle iç çamaşırlarının yıkandıktan sonra mutlaka ütülenmeleri ve bu şekilde
kullanılmaları …………….. açıdan önemlidir.

16.

Ergenlik döneminde ideal uyku zamanının ………… saat olması gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Gençlerde kişisel bakımın sağlık için önemini vurgulayan resimli bir pano
hazırlayarak kazandığınız bilgileri değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Gençlerde kişisel bakımın önemini vurguladınız mı?

2.

Gençlerde vücut temizliği ve banyo yapmanın önemini
açıkladınız mı?

3.

Gençlerde el ve ayak temizliği ve bakımının sağlık için
önemini açıkladınız mı?

4.

Sağlıklı tırnak kesme yöntemini resim ve şekiller kullanarak
açıkladınız mı?

5.

Gençlerde ağız ve diş temizliği ve bakımının önemini
açıkladınız mı?

6.

Sağlıklı diş fırçalama yöntemini resimlerle vurguladınız mı?

7.

Gençlerde saç temizliği ve bakımının önemini resimlerle
açıkladınız mı?

8.

Genç erkeklerde sakal temizliğinin önemini resimlerle
destekleyerek açıkladınız mı?

9.

Gençlerde yüz temizliği ve bakımını resimlerle açıkladınız
mı?

10.

Bilgileri panoyu düzenlemek üzere hazırladınız mı?

11.

Pano için boyut ve renk belirlediniz mi?

12.

Panonuzu hazırladınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Gençlerde bazal metabolizmadaki artışa bağlı olarak aşağıdakilerden hangisine
gereksinim artar?
A)
Vitamin
B)
Enerji
C)
Mineral
D)
Su

2.

Aşağıdakilerden hangisi vücuda enerji veren besin ögelerinden biri değildir?
A) Proteinler
B) Yağlar
C) Vitaminler
D) Karbonhidratlar

3.

Gençlerde iskelet büyümesindeki hızlanma daha çok hangi vitamin ihtiyacını artırır?
A) D vitamini
B) C vitamini
C) A vitamini
D) K vitamini

4.

Sağlıklı kemik yapısı için gerekli olan mineraller aşağıdakilerden hangileridir?
A) Demir-bakır
B) Sodyum-potasyum
C) Kalsiyum-fosfor
D) İyot-çinko

5.

Ergenlik döneminde günlük süt tüketimi ne kadar olmalıdır?
A) Günde en az 1 bardak
B)
Günde en az 2 bardak
C) Günde en az 4 bardak
D) Günde en az 5 bardak

6.

Gençlerde pekmez tüketimine niçin önem verilmelidir?
A) Kemikleri güçlendirdiği için
B) Büyümeyi sağladığı için
C) Dişleri güçlendirdiği için
D) Kan yapıcı özelliği olduğu için

7.

Et, yumurta, kuru baklagiller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) C vitamininden zengindir.
B) B grubu vitaminlerinden zengindir.
C) Protein içerir.
D) Minerallerden zengindir.
Ayaküstü (fast–food) ürünlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8.
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A)
B)
C)
D)

A ve C vitaminlerince yetersizdir.
Büyümeyi olumsuz etkiler.
Kalp-damar hastalıklarına yol açabilir.
Enerji değeri düşüktür.

9.

Bazı gençlerde aşırı yemek yedikten sonra fazla kaloriden kurtulmak için kusma
yolunu seçme hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anoreksia nervosa
B) Öğün atlama
C) Blumia nervosa
D) Hepsi

10.

Kişisel temizlikle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kişisel temizlik ile birçok hastalık önlenebilmektedir.
B) Kişisel temizlik ile ruhsal yönden sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmektedir.
C) Kişisel temizlik ile bireyler iş yaşamında da sağlıklı olabilmektedir.
D) Hepsi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
11.

(…) Kalitesiz makyaj ürünleri cildin yıpranmasına ve siyah noktaların oluşmasına yol
açabilir.

12.

(…) Cilt tonikleri yüksek alkol içermelidir.

13.

(…) Yağlı saçlar normal saçlara oranla daha az yıkanmalıdır.

14.

(…) Saçlarda kepek varsa mümkün olduğu kadar sıcak su ile yıkanmalıdır.

15.

(…) Çocuklarda bağırsak parazitleri ağız kokusuna yol açabilir.

16.

(…) Diş fırçaları sert yapıda olmalıdır.

17.

(…) El tırnakları yarım ay şeklinde, ayak tırnakları düz kesilmelidir.

18.

(…) Genital bölge hijyeni için dar pantolon ve iç çamaşırı kullanılmamalıdır.

19.

(…) Banyo yapılamadığı durumlarda koltuk altlarında bolca deodorant kullanılmalıdır.

20.

(…) Bir giysi en az 5 gün giyilebilir.

21.

(…) Yatmadan önce alınan kafeinli gıdalar (kahve,
nedeniyle uykusuzluğa neden olabilir.

çikolata vb.) uyarıcı etkisi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1

enerji
büyümegelişme
50–60
D
A,C,E
kalsiyumfosfor
demir
3–4
B grubu
vitaminlerimineraller
enerji
zayıflık
150–350

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
temizlikbakım
temizlik
nötr
A,E
temiz-derli
toplu
bir-iki
bitkisel
diş
6
fluorid
2–3
akan- 15
pamuklu
yarım aydüz
hijyenik
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B
C
A
C
B
D
A
D
C
D
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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