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HAYAT BİLGİSİ

Bursa’nın Kültürel Miras Ögeleri

Yakın çevrenizde bulunan 
kültürel miras ögelerini 
araştırınız. 

Gelenek ve 
Görenekler

BURSA

Yöresel 
Oyunlar

Giyim MüzikYemek

Araştırmanı yaparken ailenden bilgi alabilirsin.

Genel ağ (internet) yardımıyla birçok bilgiye 
ulaşabilirsin.

Araştırma sonuçlarını defterine ya da karton üzerine 
yazabilirsin.

Araştırman sırasında ulaştığın resimleri, karton
üzerine yapıştırarak açıklamalarını altına da
yazabilirsin.



Gelenek ve 
Görenekler:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Yakın çevrenizde bulunan kültürel miras ögelerini 
yazınız.

Yöresel 
Oyunlar:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Giyim: Yöresel kıyafetlerin resmini çiz.

Yöresel 
Müzikler:

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Yemek: Yöresel yemeklerin resmini çiz ve adını 
yaz.

Kadın Erkek



ATATÜRK’ÜN ÖĞRENİM HAYATI

Mustafa, öğrenim hayatına annesinin isteğiyle mahalle

mektebinde başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi

İlkokuluna gitti. Bu sırada babası öldü ve öğrenimine ara verdi.

Köye dayısının yanına gitmek zorunda kaldılar. Annesi Zübeyde

Hanım’dan habersiz Selanik Askeri Ortaokulunun sınavlarına

girdi ve kazandı. Bu okulda onu çok seven matematik öğretmeni

ona olgun ve kusursuz anlamına gelen Kemal adını verdi. Daha

sonra Manastır Askeri Lisesi ve İstanbul Harp Okulunu bitirdi.

Harp Akademisini de bitirerek “kurmay yüzbaşı” olarak orduya

katıldı.

Mustafa Kemal’in gittiği okulları sırasıyla yazalım.



TÜRKÇE

GÖÇMEN KUŞLAR

Ece, bir ilkbahar sabahı odasının penceresinden giren güneş

ışığının yüzüne vurmasıyla uyandı. Yatağından kalkıp odasının

penceresinden dışarıya baktı ve gülümsedi.

Ece’yi gülümseten penceresinden gördüğü, evlerinin

önündeki bahçede rengârenk açan çiçekler ve yemyeşil yapraklı

ağaçlar değildi sadece. Bir de ağacın dalına yuva yapan kuşlar

vardı. Ece ağaca ve kuşlara öyle dalmıştı ki annesinin ona

seslendiğini duymadı bile. Annesi Ece’nin uyanıp pencerenin

önünde öyle dalıp gittiğini görünce kızına sımsıkı sarılarak

“Günaydın güzel kızım” dedi. Ece, annesinin kollarında çok mutlu

oldu ve kuşları annesine gösterdi.

Annesi kızına:

—Güzel kızım, yine göçmen kuşlar gelmiş, dedi.

Ece hem çok heyecanlanmış hem de çok merak etmişti.

—Göçmen kuş ne demek anneciğim? diye annesine sordu.

—Havalar ısınınca, soğuk yerlerden gelen kuş demek. Kahvaltıdan

sonra istersen ağacın yanına gider kuşlara bakarız, dedi annesi.



Ece, ailesiyle kahvaltısını

yaptıktan sonra, annesiyle

birlikte kuşların yuva yaptığı

ağacın yanına gitti. Ece, bir an

önce eve dönüp, göçmen kuşlarla

ilgili daha fazla bilgi edinmek için

araştırma yapmak istiyordu.

Annesiyle beraber araştırma

yaptılar.

Daha önceden, öğretmeninin yönlendirmesiyle ve sınıf

arkadaşlarıyla birlikte kendilerinin eski defter sayfalarından

yaptıkları gözlem defterine göçmen kuşlarla ilgili yazı yazdı ve

resim yaptı.

Sabahın olmasını ve okula gitmeyi sabırsızlıkla bekleyen

Ece, defterini çantasına yerleştirip, uyudu.

Sabah okula giden Ece, öğretmeninin ilk derste:

—Gözlem defterine yazdıklarını okumak ve paylaşmak isteyen

var mı? diye sorması üzerine hemen parmak kaldırdı ve söz hakkı

aldı.



Ece yazdıklarını okumaya başladı:

—Havalar ısındı, kuşlar ülkemize toplu halde göç etmeye başladı.

Ülkemizde havalar soğuyana kadar yaşayacaklar,

yumurtlayacaklar ve çoğalıp yeniden sıcak yerlere göç etmeye

devam edecekler. Kuşlar çok çeşitlidir. Bu nedenle yumurtaları

da farklı büyüklükte ve farklı renkte olur. Yumurtadan yeni

çıkan yavruları, anneleri şefkatle sever ve kendi ağzındaki

yiyeceklerle besler. İnsanlar gibi kuşlarda da anne şefkati

vardır.

Ece, okuması bitince yaptığı resimleri de gösterdi.

Öğretmeni ve sınıf arkadaşları Ece’yi alkışladılar.

Ece, kuşların ülkemize göç etmesinden ve bu bazı kuşların 

bahçelerindeki ağaca yuva yapmasından çok mutlu olmuştu.

Pervin Hazar



Hikâye çalışması yapalım

1-Ece ve annesi ne ile ilgili araştırma yapmış?

………………………………………………………………………………………………………………….

2-Güneş ışığının yüzüne vurmasıyla uyanan kimmiş?

…………………………………………………………………………………………………………………

3-Ece niçin çok mutlu olmuş?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4-Göçmen kuşlar ne zaman göç ediyormuş?

………………………………………………………………………………………………………………..

5-Ece, neden bir an önce okula gitmek istiyormuş?

………………………………………………………………………………………………………………..

6- Ece, sınıfta yazısını okumak için nasıl söz hakkı almış?

………………………………………………………………………………………………………………..

7-Ece, göçmen kuşları ilk nerede görmüş?

……………………………………………………………………………………………………



8-Aşağıda yazan kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak,

yazınız.

Şefkat  : …………………………………………………………………………………………….

Gözlem  :……………………………………………………………………………………………..

Sabır    :……………………………………………………………………………………………..

Yuva     :…………………………………………………………………………………………...

9-Zıt anlamlı kelime çalışması

Anımsa: Anlamları birbirinin tersi olan kelimelere zıt(karşıt)

anlamlı sözcükler denir.

▪ Aşağıda verilen kelimelerin karşılarına zıt anlamlarını

yazınız.

İleri Ağır

Yeni Islak

Soğuk Uzak

Dolu Yüksek

Gece Soru



NOKTALAMA İŞARETLERİNİ HATIRLAYALIM

Nokta (.) 

Benim adım nokta.

Her zaman yerim var, cümlenin sonunda.

Sıra bildiren sayı ve kısaltmalarda 

Sakın beni unutma.

Virgül (,)

Adım virgüldür benim.

Sıralanan kelimeler arasında yerim.

Örneğin dersen ki kalem, silgi aldım

Görürsün benim yerimi.

Soru İşareti (?)

Tanışalım seninle, benim adım soru işareti, senin adın ne?

Meraklıysan eğer, soru sorarsan 

Cümlenin sonuna sakın beni koymayı unutma.



▪ Haydi şimdi noktalama işaretlerini uygun yerlere

yerleştirelim.

Ben kitap okumayı çok severim(…) Sen de kitap

okumayı sever misin(…) Kitaptan başka neler

okuyabiliriz(…) Dergi(…) çizgi roman(…) masal da

okuyabiliriz(…) Kitap okumak alışkanlıkların en

güzelidir(…) Kitap okumanın tadına varanlar(…) her gün

buna zaman ayırırlar(…)



Haydi yapalım: A4 boyutundaki eski sayfaları ortadan

katlıyoruz ve yan çeviriyoruz. Büyüklerimizin yardımıyla

sayfaların ve kapak için olan renkli kartonumuzun katlama yerinin

ortasına delgeçi yerleştirip iki delik açıyoruz. En üstte renkli

kartonumuzu koyarak, bütün sayfaları iç içe geçirip düzenliyoruz.

Deliklerden kurdelemizi geçirip bağlıyoruz. Kapağını istediğin

şekilde tasarlayabilirsin. Artık senin de bir gözlem defterin var.

Böylece ilgini çeken canlıları, doğa olaylarını, hava değişimlerini

bu defterine günlük yazabilirsin.

SEN DE GÖZLEM DEFTERİ YAPMAK 

İSTER MİSİN?

Bu defteri, doğa ile olan

gözlemlerimizi yazmak için

yapıyoruz. Günlük hava

olaylarını, günlük yaşamında

ve çevrende dikkatini çeken

doğa olaylarını yazabilirsin.

Kullanacağımız malzemeler:

▪ Eski defterlerinde kalan sayfalar

▪ Kurdele

▪ Kapak için renkli karton

▪ Delgeç



BİR BULUT TUT İÇİNDEN

Bir bulut tut içinden;

Bulutları benzet bir gemiye,

Bir kaptan ol ve,

Git uzak denizlere…

Bir bulut tut içinden;

Bak benziyor bulutun,

Eski zamanlardan gelen bir dinozora.

Sonra başlasın büyük macera…

Bir bulut tut içinden;

Uçan bir balon olsun hemen.

Götürsün seni, haydi, atla sepetine,

Gizemli yerlere…

Bir bulut tut içinden;

Sanki kocaman bir pamuk şeker,

O kadar büyük ki,

Dünyadaki bütün çocuklara yeter.



Sonra yetmezse gökyüzü sana. 

Dönüşsün bulutun bir uzay aracına.

İşte sonsuz bir feza,

Git gidebildiğin kadar uzağa…

Yeter ki sen hayal kur çocuk.

Çok uzaklarda değil mutluluk.

Başını kaldır ve bak; sonsuzluk…

Gökyüzü, sen ve bulut…

SIDDIKA ÇALIŞKAN



ŞİMDİ SIRA SENDE



▪ Aşağıya bulutları nelere benzettiğini resim çizerek

anlatır mısın?



MATEMATİK

EĞLENCELİ  MATEMATİK

Uzaklarda bir ada varmış. Bu

adada bir hazine saklıymış. Hazineye

ulaşmak için yolculuğa çıkmaya hazır

mısın?

Şimdi sıra sende!..

Hazine sandığına ulaşmak ve sandığı açmak için aşağıdaki

bölme işlemlerini yaparak şifreyi çözmelisin!..

Öyleyse kolay gelsin!..

16÷2= İ 9÷3= U 15÷3= O

21÷3= M 20÷5= K 14÷2= M

12÷2= V 6÷3= E 15÷5= U

36÷4= L 24÷3= İ 27÷3= L

Not: Bulduğun her işlemin sonucu bir harfi simgeliyor.

2 6 8 7 8 9 4 5 4 3 9 3 7



BÖLME İŞLEMİ

▪ Aşağıdaki bölme işlemlerini örnekteki gibi yaparak astronotu 
uzay aracına götürünüz.

10÷58÷412÷6

2
0

÷2

18÷310÷2

1
5

÷
3

14÷2 20÷4

1
2

÷3

16÷410÷5



HER YERDE MATEMATİK

Biraz problem çözmeye ne dersin? Evdeyiz ve

oyun oynamak istiyoruz. Problem çözmeyi daha

eğlenceli bir hale getirmek ister misin?

Minik bir kâşif olarak ihtiyacın olan kalemin,

defterin ve meraklı bir sen.

Haydi evimizde keşfe çıkalım!..

1. Evinizde kaç tane pencere

var? Pencere sayısının 4 katı

kaç eder?

2. Evinizde kaç tane kapı var?

Kapı sayısının 26 fazlası kaç

eder?



3. Buzdolabına da bir göz atalım.

Yumurtaların sayısının 5 katının

7 eksiği kaç eder?

4. Evinizde örüntü şeklinde ne var? Bunları bulup aşağıya

yazabilir misin? Bu; halınız olabilir, vitrindeki eşyalar

olabilir, bak bakalım neler var?



5. Evinizde hangi geometrik cisimler var?



6. Mutfak çekmecesindeki kaşıkları, çatalları ikişerli

gruplandırırsak kaç grup oluyor?

Kaşıklar Çatallar

7.

Evinizin etrafına 
bakalım neler var?

Önünde…………………………..…….

Arkasında……………………………..

Sağında…………………………………

Solunda…………………………………



8. Çok yoruldun belki ama işte son görevin. Ailende şu

anda kim varsa şimdi onları;

▪ 2’nin 2 katı kadar öp!

▪ 3’ün 2 fazlası kadar seni seviyorum de!

▪ Ve kaç yaşındaysan o kadar mutlulukla zıpla zıpla ve

evinde koş!



İNGİLİZCE

PETS-3

r e c i h m u n

t p a r r o t i

t y t ı a u b u

u w u f e s z b

r i z d n e f i

t f r o g j i r

l g e g ı s s d

e x q r u a h y

r a b b i t b q



PETS-4

frog

turtles

under

on

in



❑ Write and answer the questions. Under, on or in. Color boxes. 

Where is the frog?
The frog is on the stone.

Where is the ……………………….?
………………………………………………..

Where is the ……………………….?
………………………………………………..

Where is the ……………………….?
………………………………………………..

Where is the ……………………….?
………………………………………………..

Where are the turtles?
The turtles are under the car.

Where are the …………………..….?
…………………………………………..………

Where are the …………………..….?
…………………………………………..………

Where are the …………………..….?
…………………………………………..……….



PETS-5

3.

1. 2.

6.

4.

5.

What is this?

❑ This is a turtle.
❑ This is a cat.
❑ This is a rabbit.



NİM OYUNU

Nim oyunu çeşitli şekillerde oynanabilen, daha doğrusu
oyun çeşitliliği oyuncuların isteğine bağlı olan bir zekâ ve
strateji oyunudur. Oyun 2 kişi arasında oynanır. Oyun için bir
miktar sayılabilir nesne gerekmektedir. Taş, zeytin çekirdeği,
düğme, şişe kapağı, fasulye, nohut vb. nesneler ile bu oyunu
oynayabilirsiniz.

Nim oyununun popüler versiyonlarından biri olan ve 1-3-5-
7 (şekil 1) dizilimiyle başlayan oyun şu şekilde oynanır: 16
adet nesne şekil 1’deki gibi dizilir. (Dizilimi 4 satır ve
satırlarda sırasıyla 1-3-5-7 nesne bulunur.) Oyuna kimin
başlayacağı kura ile belirlenir.

Oyuna başlayan oyuncu, istediği herhangi bir satırdan
dilediği nesneyi alır. Örneğin 4. satırda 7 adet nesne vardır.
Bu satırdan yalnızca 1 nesne de alabilir. 2 tane de 3 tane de
tamamını da alabilir. Satırın kenarından da alabilir, aradan da
dilediğini seçebilir. Kısacası sıra hangi oyuncuda ise oyuncu
dilediği satırdan (yalnızca bir satırdan) dilediği kadar nesneyi
alabilir. Sırası gelen oyuncu mutlaka nesne almalıdır. Pas
geçemez. Diğer oyuncu aynı şekilde oyuna devam eder. Her
oyuncu bir hamle yapar ve sıra rakibine geçer. Son nesne kime
kalırsa oyunu kaybeder. Yani amaç son nesneyi rakibin
almasını sağlamaktır.

AKIL VE ZEKÂ OYUNU



Not: Oyun, “Son nesneyi alan oyuncu kaybeder” kuralı
ile oynanacağı gibi “Son nesneyi alan oyuncu kazanır”

kuralı ile de oynanabilir. Ancak oyuna başlamadan önce
bu kural açık bir şekilde belirlenmelidir.

1. SATIR

2. SATIR

3. SATIR

4. SATIR

Şekil 1
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