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HAYAT BİLGİSİ

ÜLKEMİZİN ÖZELLİKLERİ

1. Ülkemizle ilgili bilgileri yazalım.

➢ Ülkemizin adı: …………………………………………………………………………………....

➢ Ülkemizin kurucusu: ………………………………………………………………………….

➢ Ülkemizin başkenti: …………………………………………………………………………..

➢ Bayrağımızın rengi: ……………………………………………………………………………

➢ Bayrağımızın üzerindeki semboller: ………………………………………………

➢ Millî marşımızın adı:…………………………………………………………………………..

➢ Millî marşımızın şairi: ……………………………………………………………………….

2. Bayrağımızı çizelim ve boyayalım.
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HAYAT BİLGİSİ

3. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

Mehmet Âkif – on – beyaz – bayrak - bağımsızlığımızın – iki

▪ Bayrağımız ve millî marşımız…………………………….. sembolüdür.

▪ Millî bayramlarda okulumuza, evlerimize .…………………… asarız.

▪ Törenlerde İstiklâl Marşımızın ilk……………………….kıtasını

söyleriz.

▪ Bayrağımızın üzerindeki ay ve yıldız ……………………..renktedir.

▪ İstiklâl Marşımızın şairi ………………………………………Ersoy’dur.

4. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış

olanların yanına “Y” yazalım.

▪ Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

▪ İstiklâl Marşımız 3 kıtadan oluşur.

▪ Ülkemizin başkenti Bursa’dır.

▪ Bayrağımızın rengi siyah ve beyazdır.

▪ Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

▪ Bayrağımız kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alır.
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HAYAT BİLGİSİ

5. Aşağıdaki resimlerle ifadeleri eşleştirelim.

Ülkemizin kurucusu

Türk Bayrağı

Ülkemizin başkenti

Millî marşımız

Ülkemiz

Millî marşımızın şairi



Kerem: Bayrağımızın rengi kırmızı ve beyazdır.

Asel: Bayrağımız kare şeklindedir.

Kaan: Bayrağımızın üzerinde ay ve güneş sembolleri vardır.
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HAYAT BİLGİSİ

Doğru cevapların yanındaki çemberi
işaretleyelim.

6. Millî marşımızın adı nedir?

Türklük Marşı İstiklâl Marşı Atatürk Marşı

7. Kuzenim Deniz, ülkemizin başkentinde yaşıyor.

Deniz hangi şehirde yaşıyor?

Ankara Bursa İstanbul

8. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği cümle doğrudur?

9. İstiklâl Marşımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İstiklâl Marşı söylenirken hazır olda dururuz.

İstiklâl Marşı söylenirken bayrağımız göndere çekilir.

İstiklâl Marşı söylenirken hareket edebiliriz.
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HAYAT BİLGİSİ

10. Aşağıdakilerden hangileri sınıfımızda
şeref köşesinde bulunur?

Sınıf Başkanı – öğretmen – harita

İstiklâl Marşı- bayrağımız- Atatürk resmi

Andımız – müdür – okulun resmi

▪ Her ülkenin bir millî marşı vardır.

▪ Her ülkenin bir bayrağı vardır.

▪ Her ülkenin bir başkenti vardır.

11. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

3 1 2

12. Bayrak töreni hangi günler yapılır?

Cumartesi ve pazar günleri 

Pazartesi ve cuma günleri

Salı ve perşembe günleri

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür.

İstiklâl Marşı’mız on kıtadan oluşur.

Ülkemizin kurucusu Mehmet Âkif Ersoy’dur.
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14. İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını ders kitabımızdan bakarak

yazalım. Kâğıdımızı süsleyelim. 3 kere sesli olarak okuyalım.

İSTİKLÂL MARŞI

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mehmet Âkif Ersoy

HAYAT BİLGİSİ
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TÜRKÇE

Sanatkâr Kuş

Dünyada on binden fazla kuş türü vardır. Bu kuşların

hepsinin farklı özellikleri bulunur. Bazıları taşıdıkları

özelliklere göre isimlendirilmiştir. Bunlardan biri de terzi

kuşudur. Daha önce bu kuşun adını duydunuz mu? Bu kuş

yaklaşık on beş santimetre boyundadır. Genellikle üst

bölümü yeşil ve gri, göğsü beyaz, kanatları siyaha yakın

ve baş kısmı ise kahverengi veya kırmızı rengindedir. Peki

neden adı “terzi kuşu” biliyor musunuz? Terzi kuşu

yuvasını inşa ederken yaprakların kenarına gagası ile

delikler açar. Sonra da açtığı delikleri topladığı bitki

lifleri, otlar veya örümcek ağları ile dikerek yaprakları

birleştirir. Böylelikle kese şeklindeki yuvası hazır olur.

Büyük bir ustalıkla yuvasını inşa eden terzi kuşuna

sanatkâr kuş da diyebiliriz.

Nazife DİKMEN



8

TÜRKÇE

1. Metinde yer alan kuşun adı nedir?

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

2. Neden bu kuşa bu isim verilmiş?

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

3. Bu kuş yuvasını inşa ederken yaprakları ne ile dikiyormuş?

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

4. Hangi kuş türü dikkatini en çok çekiyor?

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

5. Bir kuş olsaydın hangi kuş olmak isterdin?

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

❑ Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
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TÜRKÇE

❑ Aşağıdaki terzi kuşunu boyayınız. 

❑ Aşağıdaki tabloda yer alan kelimeleri ve

anlamlarını aynı renge boyayarak eşleştiriniz.

Terzi El ile yaptığı işi kendisine meslek edinen işçi 

veya usta. 

Sanatkâr

Kuşların ve başka hayvanların barınmak, 

yavrularını büyütmek için türlü şeylerden 

yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları 

barınak.

Yuva Giysi biçip diken kimse.
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TÜRKÇE

MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını aynı renge boyayarak 
eşleştiriniz. Seçtiğiniz 3 kelimeyi cümle içinde kullanınız.

Düşmanla savaşan ve savaştan sağ 
olarak evine dönen kimse.

gazi

Ülkesi için savaşan ve ölen kimse.

şehit

Doğduğu yeri, devletini, 
memleketini seven kimse.

vatansever

Gücün ve hakimiyetin millete ait 
olması.

Millî egemenlik

Tehlikeli bir işe girişirken kişinin 
kendinde bulduğu güven.

cesaret

Millî mücadele

1. ........................................................................................................

2. …………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..



GEOMETRİK ŞEKİLLER-1

▪ Aşağıdaki görselde bulunan geometrik şekillerin sayılarını
tabloya yazınız.

Kare:………… Dikdörtgen:…… Daire:…… Üçgen:……

MATEMATİK
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GEOMETRİK ŞEKİLLER-2

Geometrik Şekil Adı Köşe Sayısı Kenar Sayısı

……………………. ……………………. …………………….

……………………. ……………………. …………………….

……………………. …………………….

.

…………………….

.

……………………. ……………………. …………………….

1. Aşağıdaki tabloyu geometrik şekillerin özelliklerine göre
doldurunuz.

2. Aşağıya geometrik şekilleri kullanarak bir robot çizer misiniz?

MATEMATİK
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GEOMETRİK ÖRÜNTÜ

....................................................................................................

....................................................................................................

1. Aşağıdaki örüntüleri kuralına uygun olarak tamamlayınız.

2. Aşağıda belirtilen kurallara uygun geometrik örüntüler
oluşturunuz.

Kural: 1 tane sarı dikdörtgen, 2 tane mavi üçgen

Kural: 3 tane kırmızı daire, 2 tane siyah kare

MATEMATİK
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MATEMATİK

Tabloları Okuyalım

Kurs Adı Öğrenci Sayısı

Gitar 5

Yüzme 8

Jimnastik 7

• Yukarıdaki tabloya göre 
aşağıdaki soruları cevaplayalım.

• Kursa katılan öğrencilerin toplam sayısı kaçtır?
..............................................................................

• En çok öğrencinin katıldığı kurs hangisidir?
.................................................................................

• Öğrenci sayısı en az olan kurs hangisidir?
..................................................................................
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MATEMATİK

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen bilgilere göre tabloyu 
tamamlayalım. Soruları cevaplayalım.

• 1-C sınıfı öğrencileri, sınıflarında en çok sevilen oyunlarla ilgili
bir araştırma yapıp bilgi topladılar.

• Sınıfta 10 kişi ip atlama, 8 kişi mendil kapmaca, 6 kişi seksek, 3
kişi de birdirbir oynamayı sevmektedir.

Tablo: 1-C Sınıfında Sevilen Oyunlar

Oyunlar
İp 

atlama
Mendil 

kapmaca
Seksek Birdirbir

Öğrenci Sayısı

Sınıfta en çok sevilen oyun hangisidir?

Sınıfta en az sevilen oyun hangisidir?         

Sınıfta birdirbir oyununu seven kaç kişi 
vardır?  

İp atlama ve mendil kapmaca oynamayı seven öğrencilerin
toplamı kaçtır?

Sınıfta ip atlamayı sevenlerin sayısı, seksek sevenlerin
sayısından kaç fazladır?
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SERBEST ETKİNLİKLER

SANAT ETKİNLİĞİ

Gerekli Malzemeler:

- Yumurta kabukları

- Guaj veya akrilik boya

- Fırça

- Yapıştırıcı 

Etkinliğin Yapılışı:

Bu sabah kahvaltıda yumurta yedin mi? Bu etkinliği
yapman için birkaç yumurta kabuğuna ihtiyacınız var.
Önce yumurta kabuklarını rengârenk boyamalısın.
Boyarken guaj boya veya akrilik boya kullanabilirsin.
Boyadığın yumurta kabuklarını daha küçük parçalar
halinde kırabilirsin. Şimdi bir kâğıda istediğin bir resim
çiz. Bu bir çiçek, kelebek veya istediğin başka bir şey
olabilir. Bu resmin üzerine yumurta kabuklarını yapıştır
ve kurumasını bekle. İyi eğlenceler.
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SERBEST ETKİNLİKLER

Yukarıda özellikleri anlatılan dünyaca ünlü ressam ve mucit kimdir 
acaba?

 Bin dört yüz elli iki’de Floransa’da dünyaya gelen ressam ve

mucittir.

 Lakabı Floransa’nın dâhi çocuğudur.

 Resim sanatına düşkünlüğünün yanı sıra bilim ve mühendislik

alanları ile de ilgilendi.

 Özellikle uçmaya ayrı bir merakı vardı.

 Pek çok savaş makinesi, paraşüt, planör ve helikopter

modelleri tasarladı.

 Kendi icatlarının ve notlarının çalınmasını önlemek için

tuttuğu 3 bin notu tersten yazdı. Notları sadece ayna

tutulduğunda okunabiliyordu.

 Dünyaca bilinen en önemli eserleri “Mona Lisa” ve “Son

Akşam Yemeği” tablosudur.
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SERBEST ETKİNLİKLER

BİR ÜLKE BİR OYUN

Aşağıdaki ipuçlarını takip 
ederek yeni bir ülke 
keşfetmeye ne dersin?

Başkenti Astana’dır.

Ülkenin ismi:...................................
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SERBEST ETKİNLİKLER

BİR ÜLKE BİR OYUN

KAZAKİSTAN

YAPIŞKAN KÜTÜK

Üç ya da dört oyuncu dizlerinin üzerinde, 
birbirlerinden uzak olacak şekilde 
otururlar.
Bu oyuncular yapışkan kütüklerdir. 
Yerlerinden kıpırdamadan durmaları 
gerekir.
Kıpırdayan oyundan çıkar. Diğer 
oyuncular ise bunların etrafında 
serbestçe dolaşırlar. 
Yapışkan kütüklerin amacı etraflarında 
koşan çocuklara dokunarak onları da 
kendileri gibi yapışkan kütük yapmaktır. 
Bütün çocuklar yapışkan kütük olunca 
oyun sona erer. Bu oyun Kazakistan’da 
genelde baharın ilk günü oynanır.
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SERBEST ETKİNLİKLER

DANS EDEN MISIRLAR DENEYİ

Malzemeler

1 şişe maden suyu

1 adet cam kavanoz

2 yemek kaşığı mısır tanesi

Yapılışı

Kavanozumuzun içine maden suyumuzu 

döküyoruz.

Üzerine mısır tanelerini ekliyoruz.

Deneyimiz  bu kadar basit ve eğlenceli. 😊

Neler gözlemledik? 

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

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

Mısır tanelerinin hareket etmesini ne sağlıyor?

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

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



➢ Suda yaşarım. Suda oynamayı ve sırtüstü yüzmeyi çok

severim.

➢ Yavrularımı bile sırtüstü yüzerken emziririm.

➢ Kolayca derinlere dalabilirim. Çok esneğimdir.

➢ Alet kullanabilen birkaç hayvandan biriyim.

➢ Sırtüstü yüzerek karnımı bir masa gibi kullanırım.

➢ Yakaladığım kabuklu canlıları karnımın üstüne koyar,

taşla vurarak kabuklarını parçalarım.

➢ Kürküm çok değerli olduğu için insanlar beni avlıyor.

➢ Maalesef nesli tükenmekte olan hayvanlardan biriyim.

Bil bakalım ben hangi hayvanım?

➢ CEVAP: _ _ _ _ _ _ _ _
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SERBEST ETKİNLİKLER

İLGİNÇ HAYVANLAR

BİL BAKALIM BEN HANGİ HAYVANIM?

Araştırıp bulmaya 

ne dersin?
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SERBEST ETKİNLİKLER

NOKTA BİRLEŞTİRME OYUNU

❑ Noktaları 1’den 80’e kadar sırayla birleştirelim.



23

SERBEST ETKİNLİKLER

SAKLI NESNELER 

❑ Resme dikkatlice bakalım. Resimde gizlenmiş üç adet
topu bulalım (tenis topu-futbol topu-kahverengi top).
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SERBEST ETKİNLİKLER

SUDOKU

1’den 6’ya kadar olan
sayıları sudoku kurallarına
göre yerleştir.

2 6

1 3

6

5

4 6

1 2

1

4 1

3 5 4

1 5 3

3 2

6
2 5

3

2 4 6

6 4 5

5

4 6
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

OYUNUN TARİHÇESİ: Eski zamanların kale fetihlerini anlatan
tarihsel bir oyundur. Oyun iki rakip ordunun bir kaleyi kuşatması
üzerine kuruludur.

Rivayetlere göre bu oyun ilk olarak Mezopotamya’da
oynanmıştır.

OYNAMA ŞEKLİ

1) Taş sayısı: 10+10 (Farklı
renklerde olmalıdır).

2) Oyuncu Sayısı: 2
3) Oyuna kura ile başlanır.
4) Taşlar oyun tahtasına şekil

1’de gösterildiği gibi dizili
şekilde başlar. (Oyunu kâğıda
çizerek de oynayabilirsiniz.)

5) Taşlar her yönde çizgiler
boyunca boş bir noktaya
(kesişim noktalarına) bir birim
hareket eder. (Çizgi yoksa
çapraz hareket etmez.) Şekil 2

7) Rakip oyuncunun yatay veya dikey (kalenin sağ ve sol alanındaki
iki bölgede çapraz olarak) sıkıştırılan taş veya taşları oyun dışı
bırakılır. Şekil 3

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

6) Rakip oyuncunun taşları üzerinden atlama yapılamaz.



9) Kazanma şekli 1: Rakibin 5 taşını oyun dışı bırakan
oyuncu oyunu kazanır.

10. Kazanma şekli 2: Kalenin dört burcunu ele geçiren
oyuncu oyunu kazanır.

KALE

Kale Burçları

Şekil 1
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Şekil 2 Şekil 3

AKIL VE ZEKA OYUNLARI



SURAKARTA STRATEJİ OYUNU

OYUNUN TARİHÇESİ: Surakarta oyunu, çok bilinmeyen
Endonezya kökenli bir oyundur. Adını Endonezya’nın Java
adasında bulunan tarihi Surakarta şehrinden almıştır.

Surakarta oyunu her ne kadar Endonezya kökenli olsa da
modern olarak ilk Fransa’da piyasaya sürülmüştür. 1970’li
yıllardan itibaren tanınırlığı artsa da ülkemizde hâlâ yeteri kadar
bilinmemektedir.

OYNAMA ŞEKLİ

1) Taş sayısı: 12+12 (Farklı renklerde olmalıdır.)
2) Oyuncu Sayısı: 2
3) Oyuna kura ile başlanır.
4) Taşlar oyun tahtasına şekil 1’de gösterildiği gibi dizili şekilde

başlar. (Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz.)
5) Oyuna başlayan oyuncu taşını tek birim olmak kaydıyla yatay,

dikey ya da çapraz olarak bir birim hareket ettirebilir. Rakip
oyuncunun taşları üzerinden atlama yapılamaz.

6) Oyun tablasındaki daireler rakibin taşını (Her seferde sadece
1 taş ele geçirilebilir.) ele geçirmek için kullanılır.

7) Rakibin taşını yemek için daireler kullanılmalıdır. Dairede en
az tam bir tur attıktan sonra rakibin taşı alınabilir. (Birden
fazla dairede rakibin taşını almak için dolaşılabilir.) Bu
hareketin yapılmasında herhangi bir kısıtlama yoktur.

8) Kazanma şekli 1: Taşları biten oyuncu oyunu kazanır.
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI

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



Şekil 1

S
U
R
A
K
A
R
T
A
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI
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