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● Atatürk ………………….. çok severdi.

● Büyük Millet Meclisi ………………… açıldı.

● Millî bayramlar ………………….. kutlanır.

● 29 Ekim’de ……………………… ilan edildi.

● Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı ………………….. giderek başlatmıştır.

● 23 Nisan Ulusal ……………… ve Çocuk Bayramı’dır.
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HAYAT BİLGİSİ

MİLLî GÜN VE BAYRAMLARIMIZ

1. Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Samsun’a – Egemenlik – çocukları - 23 Nisan’da –

cumhuriyet – ulusça – 30 Ağustos

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların kutucuğuna “D”,

yanlış olanların kutucuğuna “Y” yazalım.

● Dünya’da çocuk bayramı olan tek ülke Türkiye’dir.

● Millî bayramlarımızı sadece çocuklar kutlar.

● 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’dür.

● Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı

gençlere armağan etmiştir.

● 29 Ekim’de cumhuriyetin ilanını kutlarız.

● 30 Ağustos günü Zafer Bayramı’nı kutlarız.
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HAYAT BİLGİSİ

3. Aşağıda verilen millî gün ve bayramlarımızla tarihlerini

eşleştirelim.
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HAYAT BİLGİSİ

4. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

kutlamalarında hangi etkinliklere katılmak isterdin?

Kutuları işaretleyelim.

23 Nisan     

23 Nisan günü,

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş.

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim,

Kutlayalım

bayramı.

Verelim hep el ele.

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

Halk Oyunu Koro

Şiir Okuma

Ront Gösterisi 

Resim Yarışması Sunucu, Konuşmacı
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HAYAT BİLGİSİ

5. Millî gün ve bayramlarımızla ilgili fotoğrafları eşleştirelim.

29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve 

Millî Birlik Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı

Büyük Millet Meclisi 
Ankara

Bandırma Vapuru, Samsun

Boğaz Köprüsü

Kurtuluş Savaşı Zaferi

Cumhuriyet İlanı
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HAYAT BİLGİSİ

6. Millî bayram kutlamalarında neler hissediyorsun?

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

7. Millî bayram kutlamalarına katılmak için ne gibi

hazırlıklar yaparız?

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

8. Millî gün ve bayramlarımızı her yıl neden kutluyoruz?

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

9. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini sen

düzenleseydin her zamankinden farklı olarak hangi

etkinlikler olmasını isterdin? Resmini çizer misin?
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HAYAT BİLGİSİ

Cumhuriyet Bayramı

10. 23 Nisan’da hangi bayramı kutlarız?

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

11. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bayram hangisidir?

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Zafer Bayramı

Cumhuriyet Bayramı

12. Atatürk hangi gün Bandırma Vapuru ile Samsun’a giderek

millî mücadeleyi başlatmıştır?

23 Nisan 19 Mayıs 15 Temmuz

13. 23 Nisan gününü niçin bayram olarak kutlarız?

Büyük Millet Meclisi açıldığı için

Cumhuriyet ilan edildiği için

Atatürk millî mücadeleyi başlattığı için
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14. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayram hangisidir?

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Zafer Bayramı

15. Aşağıdakilerden hangisi millî bir gündür?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

16. Aşağıdakilerden hangisi millî bir bayram değildir?

Ramazan Bayramı

Cumhuriyet Bayramı

Zafer Bayramı

17. 29 Ekim’i niçin bayram olarak kutlarız?

Millî mücadele zaferle sonuçlandığı için 

Cumhuriyet ilan edildiği için

Atatürk Samsun’a çıktığı için 

HAYAT BİLGİSİ
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TÜRKÇE

RAMAZAN DAVULCUSU

Bizim mahallenin davulcusu Ali dayım. Sahurda Ali dayımın

çaldığı davulun sesini duyar duymaz hemen pencereden

bakıyorum. Ali dayım sadece davul çalmıyor bir de mâniler

söylüyor. Bu mâniler beni bazen çok güldürüyor.

Ben de Ramazan boyunca günlüğüme her gün bir mâni

yazıyorum. Annemin yoğurt kabından yaptığı davulumu alıp

evdekilere mânimi söylüyorum. Sonra bu mânilerden küçük bir

kitap yapacağım. Kitabın adını “……………………………………” koyacağım.

Şimdi bugünkü mânimi söylüyorum. Sen de davulunu hazırla,

benimle birlikte söyle.

“Ramazan geldi hoş geldi. 

On bir ayın sultanı geldi.

Kalkalım hep birlikte sahura. 

Niyet edelim bugünkü oruca.”

Nazife DİKMEN

(Her gün mâniler yazan çocuk, sence mâniler kitabının adını

ne koymalı?)



9

TÜRKÇE

❑ Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1) Ne zaman davul çalıyor?

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

2) Davulcu çocuğun neyi oluyor?

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

3) Çocuğun davulunu kim yapmış?

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

4) Çocuğun davulu neden yapılmış?

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

5) Çocuğun yazdığı mânide kaç dize var?

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

6) Siz de aşağıya bir mâni yazınız. Bu mâniyi ailenize söyleyiniz. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….
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MATEMATİK

GEOMETRİK ŞEKİLLERİN KENARLARI

▪ Aşağıdaki şekillerden kenarları ve köşeleri olanların
çizgilerini mavi renkle birleştirelim.

▪ Yuvarlak olanların çizgilerini yeşil renkle birleştirelim.

▪ Köşeleri kırmızı kalemle işaretleyelim.
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MATEMATİK

Aşağıdaki geometrik cisimlerin köşe sayılarını yanlarındaki 
kutucuklardan işaretleyiniz.
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MATEMATİK

GEOMETRİK ŞEKİLLER

Aşağıdaki trafik levhalarını benzer özelliklere sahip 
geometrik şekillerle eşleştiriniz.
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MATEMATİK

Aşağıdaki resimleri keserek tabloda benzedikleri geometrik 
şeklin altına yapıştırınız.
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MATEMATİK

Bilgimizi Ölçelim

Aşağıdaki ifadeleri okuyup, noktalı yerleri kutularda 
bulunan sözcüklerle tamamlayalım.

▪ Dört kenarı birbirine eşit olan geometrik şekle
............................. denir.

▪ Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan, iki uzun ve iki kısa
kenarı olan geometrik şekle............................... denir.

▪ Üç kenarı olan geometrik şekle............................... denir.

▪ Kenarı olmayan geometrik şekle.................................. denir.

karedikdörtgen üçgençember
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MATEMATİK

Aşağıdaki kurallara uygun 
örüntüler oluşturalım.

Kural: 

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

Kural: 

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

Kural: 

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

Kural: 

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



16

MATEMATİK

Aşağıda başlatılan örüntüleri ipin 
sonuna kadar tamamlayın. Örüntü 
kuralına göre şekilleri boyayın.
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SERBEST ETKİNLİKLER

DENEY YAPALIM

Malzemeler:

✓ 1 yumurta

✓ 1 su bardağı sirke

✓ Cam kavanoz

Deneyin Yapılışı

Bir bardak sirkeyi cam kavanoza koyalım. Ardından içine

yumurtayı yavaşça bırakalım. Şimdi gözlem yapma zamanı. En az

2 gün boyunca yani 48 saat gözlem yapmalısın. Bir A4 kâğıda her

gün gözlemlerini yazmalısın.

Gözlem Soruları

1. İlk koyduğun zaman yumurta nasıldı? 

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

1. Kavanoza yumurtayı koyunca ne oldu?

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

1. 24 saat sonunda yumurta nasıl oldu? Eline alıp dikkatli bir

şekilde inceleyin.

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

1. 48 saat sonunda yumurta nasıl oldu?

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

1. Yumurta kabuğu neden böyle oldu? Araştırınız.

……………………………………………………………………………………………………………………
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SERBEST ETKİNLİKLER

ÇORAP KUKLASI ATÖLYESİ

Malzeme Listesi

▪ Eskiyen çoraplar        

▪ Çeşitli düğmeler

▪ Dikiş iğnesi ve dikiş ipliği

▪ Makas ve yapıştırıcı

▪ İki tane renkli karton ya da renkli kâğıt

Yapılışı

• Öncelikle çorabımızın tabanını renkli kâğıtların üzerine koyup
çiziyoruz.

• Ortadan şekli kesiyoruz.

• Kuklamıza bir ağız yapmak için resimde görüldüğü gibi
çorabımızı kesiyoruz.

• Kestiğimiz kartonları resimde görüldüğü gibi çorabımızın içine
yapıştırıyoruz. Böylece kuklamızın ağzı hazır oluyor.

• İpliği iğneye geçirdikten sonra kuklamızın gözlerini ve burnunu
seçtiğimiz düğme ile hazırlıyoruz.

• Şimdi kuklan hazır! Bu aşamadan sonra kuklana istediğin kadar
çeşitli süslemeler yapabilirsin.

Bu çalışmayı yaparken 
büyüklerinden yardım almalısın!
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SERBEST ETKİNLİKLER

1

2

3

4 5

6
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SERBEST ETKİNLİKLER

BİL BAKALIM BEN KİMİM?

Aslen Karamanlı olduğu söylenir ama ailesi sonradan
Çanakkale‘ye göç etmiştir.

Amcası ile birlikte Akdeniz'de korsanlık yapmıştır.

Denizcilikte çok beğenilince Osmanlı Padişahı tarafından
saray donanmasına alınmıştır.

Bir ara denizciliğe ara verip kitap yazmaya ve haritacılığa
başlamıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın yönetimindeki donanmada
görev almıştır.

Yazdığı “Kitab-ı Bahriye “ dünya denizcilerinin elinden
düşürmediği bir kitap olmuştur.

Harika şekilde trigonometri ve astronomi bilgisine sahiptir.

2 defa Dünya haritası çizmiştir.

Coğrafyacı, denizci ve kartograftır.

Yukarıda özellikleri anlatılan dünyaca ünlü kişi kimdir acaba?
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SERBEST ETKİNLİKLER

BİR ÜLKE BİR OYUN

Şimdi seninle aşağıdaki ipuçlarını takip 
ederek yeni bir ülkeyi keşfedeceğiz. İpuçlarını 
topla, ülkeyi bul. Öğrendiğin yeni oyunu ailenle 

birlikte oyna. Şimdiden kolay gelsin. 
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SERBEST ETKİNLİKLER

DİNOZOR LABİRENTİ

▪ Aşağıdaki dinozorların doğru yolu takip ederek ayak
izlerine ulaşmalarına yardım eder misin?



▪ Memeliler arasında en yavaş hareket eden hayvanım.

▪ Zamanımın çoğunu ağaçların üzerinde geçiririm.

▪ Günde ortalama 15 saat uyurum.

▪ İki parmaklı ya da üç parmaklı olurum.

▪ Çok az hareket eder, çok az enerji harcarım.

▪ Orta ve Güney Amerika’da tropikal ormanlarda yaşarım.

▪ Kürkümde yer alan bazı maddeler bana yeşilimsi bir renk

verir. Bu sayede gizlenirim.

▪ Bil bakalım ben hangi hayvanım?

23

SERBEST ETKİNLİKLER

İLGİNÇ HAYVANLAR

BİL BAKALIM BEN HANGİ HAYVANIM?

Araştırıp bulmaya 

ne dersin?

Cevap: T _ _ B _ L H _ Y _ _ N
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SERBEST ETKİNLİKLER

SUDOKU

1’den 6’ya kadar olan 
sayıları sudoku kurallarına 

göre yerleştir.

3 1

5

4 3 2

6 4 3

6

5 1

6

5 3

5 3 2

6 3 1

1 3

26 4

4 2

3

5

4 6

2 1
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

AKIL OYUNLARI

1. Aşağıdaki kutuda yer alan harfleri kullanarak yeni kelimeler

üretmeye çalışalım. En az 20 kelime üretebilirsin. Rekor 60

kelime.

K A L İ

M S E T

O Y U R

D N B Z

1- SERT 2- KUM

3-………………      4-……………..

5-………………      6-……………..

7-………………      8-……………..

9-………………     10-…………….

11-……………..     12-…………….

13- ……………     14-…………….

15-…………….     16-…………….

17-…………….     18-…………….

19- ……………     20-…………….

2. Aşağıdaki harfler içinde gizlenmiş kitap kelimesini bulabilir 

misin?

Gwjkdjshfkjsdhfvngmlrlkbttpbdjkvdkdkvkvmfsacözxnmbvbnm

vdmckitpdndkjvjnvjkvnjkklblkkjöm<zmnbcvbömçövcçöcpktacvb

nzzmzmmözömzömmözöözöjözkitaphjhsgsdafkşaşşkjşşae
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

TARİHİ TAŞ OYUNLARI

KARPUZ SATRANCI 

OYUNUN TARİHÇESİ: Çin'in Hangzhou bölgesinde geleneksel
bir halk oyunudur. Karpuza benzetilen bir tablada oynandığı için
karpuz satrancı olarak bilinir. Ülkemizde bu isimle anılır. Soyut
bir strateji oyunudur. Amaç rakibin taşlarını hareketsiz hale
getirerek yakalamaktır.

OYNAMA ŞEKLİ

▪ Oyuncu sayısı: 2

▪ Taş sayısı: 6+6 (İki farklı renk)

▪ Oyun görseldeki (Şekil 1) gibi taşlar dizili halde başlar.

▪ Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir.

▪ Taşlar komşu boş noktaya çizgileri takip ederek bir birim
hareket eder. Taşların üzerinden atlanamaz.

▪ Rakibinin taşını kendi taşları ile hareketsiz bırakıp sıkıştıran
oyuncu, rakibin sıkışan taşını oyun dışı bırakır. (Şekil 2)

▪ Her zaman sadece tek taş sıkıştırılıp oyundan çıkartılır. İki taş
aynı anda sıkışmış ise taş çıkartılmaz, oyuna başka hamle ile
devam edilir. (Şekil 3)

▪ 2 taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder.

Şekil 1

Şekil 2 Şekil 3
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

MAK-YEK OYUNU

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

Taş sayısı: 16+16 (Farklı iki renk olmalıdır.)

Oyuncu Sayısı: 2 

▪ Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir.

▪ Oyun, şekil 1 görselindeki gibi taşlar dizili halde başlar.

▪ Taşlar her yönde yatay ve dikey bir veya birden fazla birim
hareket edebilir. (Satrançtaki kale gibi.)

▪ Taşlar birbirinin üzerinde atlayamaz.

▪ Rakip taşlar sadece şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 görsellerdeki
durumlarda oyun dışı bırakılır.

▪ Şekil 2’de görüldüğü gibi iki rakip taşın arasına, taşını getiren
oyuncu yanlardaki iki taşı oyun dışı bırakır.

▪ Şekil 3’te görüldüğü gibi rakibin taşını sıkıştıran oyuncu,
sıkıştırdığı taşı oyun dışı bırakır. Birden fazla taş
sıkıştırılamaz. Her seferde sadece bir taş sıkıştırılabilir.

▪ Şekil 4’te görüldüğü gibi rakip taşlarının arasına girdiği için
yanlardaki iki taş oyun dışı kalır. Rakibin bir taşını sıkıştırdığı
taşı oyun dışı bırakır. Yani toplam üç taş oyun dışı kalır.

▪ Bir taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder.

OYNAMA ŞEKLİ
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Şekil 2

Siyah taş iki kırmızı taşın 
arasına girerek iki kırmızı 
taşı yakalar ve oyun dışı 

bırakır.

Şekil 3

Kırmızı taşlar siyah taşı 
sıkıştırarak yakalar ve 

oyun dışı bırakır.

Şekil 4

Siyah taş hem araya, 
hem sıkıştırma yaparak 

üç kırmızı taşı yakalar ve 
oyun dışı bırakır.

Şekil 1
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