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HAYAT BİLGİSİ

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZDİR

İnsanların savaş, işsizlik, sağlık ve eğitim gibi nedenlerle

kendi ülkelerinden ayrılıp, yaşamak için başka ülkelere gitmesine

“göç” deriz. Bizim ülkemize de farklı ülkelerden insanlar göç

etmektedir. Ülkemize göç eden bu insanlar, bizim için

değerlidirler, bizim misafirlerimiz ve kardeşlerimizdir.

Göç eden insanların dilleri, inançları, giyimleri, yemekleri,

yaşam biçimleri farklı olabilir. Bu farklılıklar ülkemize zenginlik

katar.

Ülkemize göç eden insanlara karşı saygılı, hoşgörülü ve

anlayışlı olmalıyız. Dilimizi öğrenmeleri için yardımcı olmalıyız.

Kendi kültürümüzü onlara güzel tanıtmalıyız. Göç eden insanların

karşılaştıkları her türlü zorlukları aşmaları için onlara yardımcı

olmalıyız.



❑ Aşağıda verilen bilgileri dikkatle okuyunuz. Bilgi doğruysa “D”
sütunundaki harfi, bilgi yanlışsa “Y” sütunundaki harfi şifre
bölümüne sırasıyla yazınız ve şifreyi çözünüz.

D        Y

• Savaş, eğitim, sağlık göç nedenlerindendir.                                  

• Farklı kültürdeki insanlar bir arada 

yaşayamaz.                                

• Ülkemize göç eden çocuklarla arkadaş 

olabiliriz.                               

• Ülkemize göç eden insanların yaşam 

tarzlarına saygılı olmalıyız. 

• Ülkemizde yaşayan, farklı kültürlerden 

insanlar yoktur. 

• Yaşadığımız yere göç edenlere maddi ve 

manevi destek olmalıyız.     

• Ülkemizde bulunan savaş mağdurlarına 

yardım etmemeliyiz.              

• Ülkemize göç eden insanlara kendi 

kültürümüzü tanıtmalıyız.            
Z          L
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HAYAT BİLGİSİ



BİR GÖÇ HİKÂYESİ

Evimizde akşam yemeği saatiydi. Annem yemeklerimizi

tabaklarımıza koyarken, babam da sofrada yerini aldı. Bir

yanımda ablam, diğer yanımda ağabeyim oturuyordu. Yemekte

sessizlik hâkimdi. Yemeğin ilerleyen dakikalarında babam çatalını

bıraktı ve bize bakarak “Annenizle benim size bir haberimiz var.”

dedi. Ağabeyim, ablam ve ben merakla babamın haberi

söylemesini bekliyorduk.

O gün yemekte babamın çalışması için Türkiye’nin başkenti

Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya, göç edeceğimizi

öğrendik. Ağabeyim 12, ablam 10 yaşlarındaydı; ben Pelin ise, 9

yaşındaydım. Yanımıza her birimiz bir bavul kadar eşya

alabilirdik. Farklı ülke, şehir, okul, arkadaş kısacası farklı yaşam

bizi bekliyordu.
Pervin HAZAR

1. Bu hikâyedeki Pelin’in yerinde sen olsan, ailenle farklı bir ülkeye

göç etmeniz gerekse, hangi duyguları hissedersin?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Pelin ve ailesi gibi farklı bir ülkeye göç etmiş olsanız, oradaki

insanların size nasıl davranmasını istersiniz?

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

HAYAT BİLGİSİ



TÜRKÇE

23 NİSAN

Deniz, Karacabey’de yaşayan sekiz yaşında bir çocuktu. Bu

aralar okuldan biraz uzak kalmıştı, herkes gibi. Evde olmak bazen

hoşuna gidiyor, bazen de canını sıkıyordu. Öğretmeni bu yıl 23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çok daha coşkulu

olacağını, çünkü yüzüncü yıl kutlaması yapılacağını söylemişti. Oysa

şimdi sokağa bile çıkamıyorlardı.

Nasıl yani bayramı kutlayamayacaklar mıydı? Arkadaşlarını ve

öğretmenini de çok özlemişti. Deniz bunları düşündükçe

üzülüyordu. O sırada annesinin telefonu çaldı. Arayan dedesiydi.

Deniz, üzüntüsünü ona anlatmak için sabırsızlandı. Telefon

konuşmasından sonra keyfi yerine gelmişti. Çünkü dedesiyle harika

fikirler bulmuşlardı. “Bayram için sınıfımızı süsleyemiyorsak

evimizi süsleyebiliriz.“ diye düşündü Deniz. Balkonlarına asmak

için kocaman bir bayrakları da vardı. Hemen öğretmenini ve

arkadaşlarını arayarak yapmak istediklerini anlattı. Bu fikir

herkesin çok hoşuna gitti. Boyalar ve kâğıtlar kullanarak süsler

yaptılar. Onlar da evlerini süslediler, bayraklarını astılar.

23 Nisan günü evler, ilkbahar gibi süslüydü. Deniz ve

arkadaşları balkonlardan, pencerelerden 23 Nisan şarkıları

söylediler. Onların neşeli şarkılarını duyanlar pencerelerine

koşuştular; alkışlarla, şarkılarla çocuklara eşlik ettiler.

Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi umut, her zaman ve her koşulda

vardı. Umutla var olan bu yüz yıl gibi daha nice yüz yıllar

yaşayacaktı bu millet.
Zehra ÖZBEY



TÜRKÇE

1. ETKİNLİK 

▪ “Bayram” sözcüğünün size çağrıştırdıklarını kutucuklara

yazın.

………….
bayram

………….

………….

………….



………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

TÜRKÇE

2. ETKİNLİK

▪ Aşağıdaki soruları metne uygun cevaplayınız.

1. Deniz nerede yaşıyor?

________________________________________________

2. Evde olmak, Deniz’de hangi duyguları uyandırmış?

________________________________________________

3. Deniz’in öğretmeni neden, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı’nın daha coşkulu kutlanacağını söylemiş?

________________________________________________

4. 23 Nisan günü neler olmuş?

________________________________________________

________________________________________________

3. ETKİNLİK

▪ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için,
Deniz ve arkadaşlarına başka neler önerirsin?



TÜRKÇE

4. ETKİNLİK  

▪ En sevdiğin boya kalemlerini al ve hayalini kurduğun 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmini yapmaya

başla. İstersen bu alana şiir ya da yazı da yazabilirsin. Karar

senin.



TÜRKÇE

5. ETKİNLİK

▪ İpuçlarını kullanarak sözcüklerin eş anlamlarını karşılarına

yazın.

mektep

derslik

fikir

yüzyıl

talebe

uzak

muallim

ev

merasim

vakit

o_ _ _

s _ _  _ _

d _ _ _ _ _ _

a _ _ _

ö _ _ _ _ _ _

ı _ _ _

ö _ _ _ _ _ _ _

k _ _ _ _

t _ _ _ _

z _ _ _ _

6. ETKİNLİK

▪ Sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazın.

uzak

üzüntü
büyük

çok
genç
güzel



MATEMATİK

SAATLERİ ÖĞRENİYORUM

▪ Aşağıdaki saatleri öncesi ve sonrasını ifade eden saati akrep ve
yelkovanı çizerek gösteriniz. Altlarına saatlerin okunuşunu yazınız.

1 saat önce

yarım saat önce

15 dakika önce

1 saat sonra

yarım saat sonra

15 dakika sonra

Ö
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d
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n 
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e
d
e
n 
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nr

a



MATEMATİK

ZAMANI ÖLÇÜYORUM

▪ Aşağıdaki kutuları haftanın günlerine göre doldurunuz. 

BİLGİ KUTUSU

1 haftada yedi gün vardır: Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, 
cuma, cumartesi, pazar.

Dün Bugün Yarın
Salı

Dün Bugün Yarın

Çarşamba

Dün Bugün Yarın
Pazar

NELER ÖĞRENDİK?
Aşağıdaki ifadeleri eşleştirerek doğru cümleler oluşturunuz.

1 yıl 60 dakikadır.

Çeyrek saat

1 hafta

1 saat

1 gün

1 ay

30 gündür.

24 saattir.

12 aydır.

7 gündür.

15 dakikadır.

1.

2.

3.



MATEMATİK

ZAMANI ÖLÇME

1 gün 24 saattir.

1 saat 60 dakikadır.

1 hafta 7 gündür.

1 ay 4 haftadır.1 ay 30 gündür.

1 yıl 52 haftadır.

1 yıl 12 aydır.

1 yıl 4 mevsimdir.

1 yıl üç yüz altmış beş gün 6 saattir.

BİLGİ KUTUSU

1 yılda 12 ay vardır: Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, 
temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık.

1 yılda 4 mevsim vardır: Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz.

NELER ÖĞRENDİK?

Yandaki cümlelerdeki 
boşlukları uygun 

sözcüklerle 
tamamlayınız.

1 ay …………………………haftadır.

1 yıl………………………… mevsimdir.

Yılın ilk ayı……………..ayıdır.

Bir ayda……………….. gün vardır.

Okullar…………………… mevsiminde açılır.

Haftanın ilk iş günü………………..günüdür.



MATEMATİK

ARAŞTIRALIM

Hiç düşündün mü?

Saatteki kolların (ibrelerin) adı olan ‘’akrep” ve “yelkovan’’
isminin anlamı nedir? Neden bu isimler verilmiştir?

Öğrenelim

Akrep: Zehirli bir böcek olan akrebin sivri uçlu
ve çengelli kıskaçlarına benzediği için bu ismi
almıştır.

Yelkovan: Yel koğan kelimesi zamanla yelkovan
kelimesine dönüşmüştür. Koşmak, acele etmek
ve hızlı giden anlamlarına gelir.

Peki, sen olsaydın akrep ve yelkovan kelimelerinin
yerine hangi isimleri verirdin?



MATEMATİK

HAYAL KUR VE TASARLA 

▪ Süper özelliklere sahip bir saat tasarlasan
nasıl olurdu?

▪ Bu saatin hangi özellikleri olsun isterdin?
Mesela tasarladığın saat zamanı durdurabilir
mi ya da zamanı ileri veya geri alabilir mi?

▪ Saatini anlatmak ve resmini çizmek ister
misin?

Şimdi sıra sende!



İNGİLİZCE

Subject: Pets

1) Odd one out.

frog – turtle – green - fish 

mouse – arm – rabbit - dog

cat – pencil – book - table

run – slide – sing - parrot

1. 3.

2. 4.

2) Read. Draw. Colour.

The grey mouse
is under the

table. 

The green turtle
is on the chair.

The blue bird is 
on the tree.

The brown dog
is under the

tree.  

The white
rabbit is

in the box.

The orange cat is 

in the basket. 



3) Look at the pictures and find four differences and write
the differences.

four dogs one dog

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

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

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

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

İNGİLİZCE



İNGİLİZCE

4) A. Look at the picture and put or

1. The rabbit is under the tree. 

2. The dog is under the car. 

3. The two birds are on the car. 

4. The turtles are on the car.

5. The parrot is in the cage.

6. The frog is in the car.

B.  Look at the picture again and answer the questions.

1. How many turtles?      ..............      .................

2. How many birds?        ……………       ……………….

3. How many monkeys?   …………….      ……………….



SERBEST ETKİNLİKLER

TEKERLEME ZAMANI

Tekerleme, hoşça vakit geçirmek için söylediğimiz birbiriyle

uyumlu sözlerdir. Tekerleme söylemek, konuşma ve okuma

becerimizi geliştirir. Tekerlemeyi, oyunlarımızda eş veya ebe

seçmek için de söyleriz.

Şimdi seninle bir tekerleme öğrenelim:

Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği,

Hop hop eder yüreği.

Akşama fincan böreği, sabaha bayram çöreği.

Fış fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim.

Kayığına binelim, denizlerde gezelim.

Balık gibi yüzelim.

Fış fış kayıkçı, kürekleri çekelim.

Dalgaları aşalım, akşam eve gidelim.

Balıkları yiyelim.

Şimdi de tekerlememizin oyununu oynayalım:

(Oyunumuza geçmeden önce tekerlememizin şarkısını öğrenebilirsin.)

Oyunu iki kişiyle oynayabiliriz. Oyunu oynamak için yerde

karşılıklı oturalım, bacaklarımızı uzatalım ve ayaklarımızı

birleştirelim. El ele tutuşalım, karşımızdaki oyun arkadaşımızı “Fış

fış kayıkçı” tekerlemesini söyleyerek kendimize hafifçe çekelim

ve sonra yavaşça itelim. Oyunda kim arkadaşını kendine doğru

çekerse, şarkıyı onun söyleyeceğini unutmayalım.



SERBEST ETKİNLİKLER

ORİGAMİ
Anımsa: Origami, makas ve yapıştırıcı kullanmadan sadece

kâğıdı katlayarak çeşitli şekiller oluşturma sanatıdır.

Şimdi seninle kâğıt katlama yöntemiyle kayık yapalım:

Malzememiz: A4 kâğıdı

Kâğıdı dikey şekilde 
ortadan ikiye 

katlıyoruz 

Kâğıdı diğer yönden, 
tekrar ortadan ikiye 

katlıyoruz.

Kâğıdımızı iki yana açıyoruz, 

köşelerinden tutup içeri doğru 

katlıyoruz.

Altta kalan bölümleri 
içe doğru katlıyoruz. 

Arka kısmını da arka taraftan 
içe doğru katlıyoruz.

Bu şeklimizde, içinden 
dışa doğru kıvırıyoruz.

Kare bir şekil elde ediyoruz.

Altı açık kalacak şekilde yukarı 

doğru katlıyoruz.            

Daha sonra ters çevirip 

altta kalan bölümü yukarı 

doğru katlıyoruz.

Ortası kıvrılmayacak bir şekilde 

yukarı katlayıp, uç kısımlarından 

tutarak çekiyoruz.

Sevgili çocuklar, kayığımız bu şekilde olacaktır.

Yaptığın kayıkları yüzdürmeye ne dersin?

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10



SERBEST ETKİNLİKLER

ASLA VAZGEÇME

İnsanlar vardır; dünyamızı güzelleştirir, insanlar vardır
hayatımızı kolaylaştırır. Bizlere yol gösterirler. Bunu bazen
kitaplar yazarak, bazen ise icatlar yaparak gösterirler. Bazı
insanlar ise verdikleri mücadelelerle bizlere örnek olmuşlardır.

Anadolu’nun bir şehrinde 8 çocuklu bir ailede büyüdü.
Çocukken futbolcu olma hayalleri kuruyordu. 7. sınıfa kadar tek
bir ayakkabısı vardı ve onları sadece okula giderken giyerdi. Tek
kelime İngilizce bilmeden Amerika’ya gitti. Burada birçok zorlukla
karşılaştı.

Prof. Dr. Aziz Sancar vazgeçseydi eğer; DNA onarımı ve
kanser hastalığının tedavisi ile ilgili buluşlar yapamazdı. İki bin on
beş yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanamazdı.

Bir düşünsene Alexander Graham Bell,
vazgeçseydi eğer telefonu icat edemezdi… Bugün
kullandığımız teknolojik telefonların gelişmesine
katkıda bulunamazdı… O zaman biz, uzaktaki
sevdiklerimizle nasıl konuşacaktık? (Sana minik bir
görev, yanındaki büyüklerinden izin alarak
ailenizden biriyle telefon görüşmesi yapmaya ne
dersin?)



SERBEST ETKİNLİKLER

İlkokulda dersleri pekiyi değildi. Hayal gücü yüksek bir
çocuktu. Büyüdüğü zamanda hayallerindeki hikâyeleri yazdı.
Yazdığı ilk kitabın örneğini 12 yayınevine sırayla götürdü. Fakat
hiçbirinden olumlu yanıt alamadı. Bir gün küçük bir yayınevi
sahibinin 8 yaşındaki çocuğu örnek kitabı okuyup beğendi. Bunun
üzerine her şey bir anda değişti.

Joenne Kathleen Rowling vazgeçseydi eğer; bugün
kitapları milyonlarca satan Harry Potter ve serisini yazamazdı.
Filmleri gişe rekorları kıramazdı.

Onlar da bir zamanlar senin gibi çocuktu. Hayallerinden
vazgeçmediler. Karşılarına büyük zorluklar çıksa da, pes
etmediler.

SEN DE HAYALLERİNDEN ASLA VAZGEÇME!

Peki, sen büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun?
Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Hayallerini anlatan
kısacık bir yazı yazar mısın?

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



SERBEST ETKİNLİKLER

BAYRAM İÇİN SÜS HAZIRLAYALIM

Malzemeler:

Renkli kâğıtlar, makas, yapıştırıcı, ip.

YAPALIM

Kâğıtları şeritler halinde keselim.

Ortasına yapıştırıcı sürerek şerit halindeki 4 adet kâğıdı

görseldeki gibi yapıştıralım.

Şimdi de karşılıklı uçlarını

görseldeki gibi birbirine

yapıştıralım.

İstediğimiz kadar süsler

hazırlayıp ipe geçirerek

asabiliriz.



AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TACTIX OYUNU

TACTIX oyunu çeşitli şekillerde oynanabilen, daha
doğrusu oyun çeşitliliği oyuncuların isteğine bağlı olan bir zekâ
oyunudur.

Malzeme: Kâğıt, kalem, taş (düğme, kapak veya benzeri evde
bulunan cisimler).

Taş sayısı: 16 (Aynı renklerde olmalıdır.)

Oyuncu Sayısı: 2

▪ Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir.

▪ TACTIX oyununun 4X4 dizilimiyle başlar. (Şekil 1)

▪ Sırası gelen her oyuncu satır ya da sütun boyunca birbiri ile
bağlantılı pullardan istediği kadarını alabilir.

▪ Aynı anda farklı satır ve sütunlardan taş alınamaz.

▪ Çapraz şekilde taş alınamaz.

▪ Aynı satır ve sütunda yer alan taşlar arasında boşluk varsa
taşlar aynı anda alınamaz. (Alınacak taşlar yan yana olmak
zorundadır.)

▪ Sırası gelen oyuncu mutlaka taş almalıdır. Yani pas geçemez.

▪ Her oyuncu bir hamle yapar ve sıra rakibine geçer.



AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Not: Oyun, “Son taşı alan oyuncu kaybeder.” kuralı ile
oynanacağı gibi, “Son taşı alan oyuncu kazanır.” kuralı ile de
oynanabilir. Ancak oyuna başlamadan önce bu kural açık bir
şekilde belirlenmelidir.

Son taş kimde kalırsa o, oyunu kaybeder. Oyunda amaç
son taşı rakibin almasını sağlamaktır.

Satır

Sütun

Şekil 1



AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TARİHİ TAŞ OYUNLARI

YOLCULUK STRATEJİ OYUNU

OYNAMA ŞEKLİ

Malzeme: Kâğıt, kalem, taş (düğme, kapak veya benzeri evde
bulunan cisimler)

Taş sayısı: 6+6+6+6 (Farklı renklerde olmalıdır.)

Oyuncu Sayısı: 2-4

▪ Oyuna kura ile başlanır ardından oyuncular kendi taşlarını

seçer.

▪ Taşlar oyun tahtasına şekil 1’de (Kâğıda çizerek de

oynayabilirsiniz.) gösterildiği gibi yerleştirilir.

▪ Oyuncu, sırayla bir taşını boş bir kareye götürür. (Bu komşu

bir kare olmak zorundadır ancak diğer oyuncuların taşları

üzerinden atlayamaz.) Taşlar yatay, dikey ve çapraz hareket

eder.

▪ Oyuncuların oynama sırası saat yönüne göredir. Örnek:

Oyuna ilk başlayan oyuncu turuncu ise 2. oyuncu yeşil, 3.

oyuncu siyah ve 4. oyuncu mavi olacak şekilde oynanır.

▪ Taşların tamamını herhangi bir köşeye başlangıçtaki gibi

dizen oyuncu oyunu kazanır.



AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Şekil 1


	2. sınıf_kapak_yeni - tasarım -2
	2.sınıf_İckapak__yeni
	2.sınıf_etkinlikler_04

